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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej
(2020/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2011 intitolata 
"Pjan ta' azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs" (COM(2011)0870),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2011 intitolata 
"Reviżjoni tal-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa" (COM(2011)0078), u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Mejju 2011 dwar dik il-komunikazzjoni3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar "l-Intrapriżi Żgħar u 
ta' Daqs Medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali"4 ,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2013 intitolata 
"Regolamentazzjoni Intelliġenti – Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u medji" 
(COM(2013)0122),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME) (2014-2020) u jħassar id-
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar in-negozji tal-
familja fl-Ewropa6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2016 
intitolata ''Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-
Negozji li qed jespandu'' (COM(2016)0733),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020, intitolata 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" (COM(2020)0103),

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali 02/2020 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: "It-

1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
2 ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
3 ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 102.
4 OJ C 68 E, 7.3.2014, p. 40.
5 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33.
6 ĠU C 316, 22.9.2017, p. 57.
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Tħaddim tal-Istrument għall-SMEs: programm effettiv u innovattiv li qed jiffaċċja xi 
sfidi",

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni tar-Rebbiegħa 2020,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji "Global Economic Prospects" (Prospettivi 
Ekonomiċi Globali) ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
0000/2020),

A. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli 
u diġitali" ġiet ippubblikata fl-10 ta' Marzu 2020, filwaqt li fil-11 ta' Marzu d-WHO 
ħarġet twissija tal-pandemija tal-COVID-19, u dan irrenda obsolet l-ambjent 
ekonomiku, soċjali u politiku msemmi mill-Kummissjoni;

B. billi l-25 miljun SME jiġġeneraw aktar minn nofs il-PDG tal-UE, u jimpjegaw madwar 
100 miljun ħaddiem; billi 98,9 % tal-intrapriżi fl-ekonomija tan-negozju mhux 
finanzjarja tal-UE huma intrapriżi żgħar b'anqas minn 49 ħaddiem;

C. billi l-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija rriżultat f'għadd kunsiderevoli ta' 
SMEs jaslu f'xifer l-insolvenza;

D. billi, fil-każ tat-tieni tifqigħa tal-COVID-19, l-OECD Outlook7 ma teskludix li sa tmiem 
l-2021 it-telf ta' introjtu se jaqbeż dak ta' kwalunkwe riċessjoni preċedenti fl-aħħar 
100 sena;

E. billi, skont ir-rapport tal-2019 "Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe"8 , l-għadd ta' 
intrapriżi ta' suċċess fl-Istati Uniti huwa tliet darbiet akbar min-numru tagħhom fl-UE;

F. billi ħafna SMEs għad m'għandhomx aċċess sħiħ għad-diġitalizzazzjoni; billi l-enfasi 
fuq ir-R&Ż u l-ħiliet għandha takkumpanja t-tisħiħ tal-aċċess għall-infrastruttura 
diġitali;

G. billi l-ispejjeż u l-kumplessitajiet tal-proċeduri amministrattivi għadhom 
jirrappreżentaw ostakolu maġġuri għall-aċċess tal-SMEs għall-protezzjoni tal-proprjetà 
intellettwali f'diversi Stati Membri;

H. billi l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu 
kklassifikati bħala SMEs jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-impjiegi u t-tkabbir, 
speċjalment f'uħud mill-Istati Membri, u għalhekk jirrikjedu definizzjoni ta' 
kapitalizzazzjoni medja addizzjonali u separata, mingħajr preġudizzju għad-definizzjoni 
ta' SME, sabiex jiġi żgurat li l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja b'250 sa 
499 impjegat ikunu jistgħu jirċievu aktar assistenza u jkunu promossi aħjar;

Sfidi strutturali qabel il-kriżi tal-COVID-19

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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1. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw pjan direzzjonali bil-miri, bil-għan li jinkiseb 
tnaqqis rapidu fin-numru ta' regoli sa mill-anqas 30 %;

2. Ifakkar li l-SMEs itejbu l-aċċess tagħhom għas-swieq globali biss jekk ikunu sostnuti 
minn ekosistema strutturata u prevedibbli; ifakkar, f'dan ir-rigward, fir-rwol tal-kmamar 
tal-kummerċ barra mill-pajjiż; ifakkar li l-intrapriżi iżgħar u l-mikrointrapriżi jirriskjaw 
li jiġu esklużi mis-swieq globali fin-nuqqas ta' appoġġ adegwat;

3. Jilqa' l-ftuħ ta' programmi ta' taħriġ rapidu fid-diġitalizzazzjoni permezz tal-programm 
Ewropa Diġitali; jenfasizza li t-taħriġ huwa strumentali biex jissaħħu l-ħiliet tal-
persunal tal-SMEs f'oqsma bħall-blockchain, iċ-ċibersigurtà u l-intelliġenza artifiċjali; 
jistieden lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ex post sabiex tiżgura li l-programm 
jilħaq l-objettivi tiegħu;

4. Jappella biex il-politiki u l-istrumenti ta' innovazzjoni tal-UE jappoġġjaw ukoll lill-
SMEs mhux diġitali, b'mod partikolari f'setturi tradizzjonali fejn id-diġitalizzazzjoni 
mhijiex żviluppata tajjeb;

5. Ifakkar fir-rwol tat-taħriġ vokazzjonali, li huwa essenzjali għall-promozzjoni tal-
assorbiment tal-gradwati u tal-ħaddiema qiegħda fis-suq tax-xogħol, u biex jiġi żgurat li 
l-SMEs ikunu jistgħu jistrieħu fuq persunal imħarreġ tajjeb; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jagħmlu l-aħjar użu mill-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE Plus) li jmiss u mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR);

6. Ifakkar li l-SMEs involuti f'artiġjanat tradizzjonali jirrappreżentaw settur partikolarment 
vulnerabbli tan-netwerk tal-SMEs; jirrikonoxxi l-valur ekonomiku u soċjali tagħhom, u 
jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-kompetittività tas-settur;

7. Jiddispjaċih li l-SMEs qegħdin dejjem aktar jiġu mfixkla minn kompetizzjoni inġusta 
minn korporazzjonijiet multinazzjonali, li l-prominenza dejjem tiżdied tagħhom fi ħdan 
is-suq intern ikkontribwiet għal dumping soċjali u deregolamentazzjoni tax-xogħol, kif 
ukoll l-insolvenza ta' ħafna SMEs;

Sfidi ġodda li jirriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19

8. Jinnota li wara t-twissija pandemika tad-WHO, ir-restrizzjonijiet kummerċjali u l-
interruzzjonijiet fil-katina tal-provvista żdiedu;

9. Huwa mħasseb li wara l-emerġenza tal-COVID-19, l-inugwaljanza bejn l-Istati Membri 
f'termini tal-kapaċità tagħhom li jappoġġjaw lill-SMEs se taggrava d-disparitajiet tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali; ifakkar li l-likwidità trid tiġi pprovduta malajr lill-SMEs, 
filwaqt li għandhom jissaħħu wkoll il-miżuri għall-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-
SMEs;

11. Jilqa' t-tnaqqis fir-restrizzjonijiet tal-għajnuna mill-Istat, iżda jiddispjaċih dwar l-
implimentazzjoni mhux uniformi tagħha madwar l-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill jerġgħu jdaħħlu kundizzjonijiet ekwi fil-kompetizzjoni fost l-Istati Membri;
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12. Jiddispjaċih li mhux aktar minn 600 000 SME huma kapaċi jesportaw barra mill-UE; 
jilqa' l-portal il-ġdid maħluq mill-Kummissjoni bħala appoġġ għall-SMEs permezz ta' 
informazzjoni dwar proċeduri amministrattivi u regolamenti kummerċjali 
internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura aċċess multilingwi għal din l-għodda;

13. Jitlob appoġġ speċjali għall-SMEs soċjali, kif diġà ġie mitlub fil-pożizzjoni tal-
Parlament Ewropew dwar il-programm COSME;

Strateġija ta' Rkupru

14. Jiddispjaċih li l-Pjan ta' Rkupru ftit iffoka fuq l-SMEs, u jitlob miżuri li jiżguraw aċċess 
għall-SMEs; ifakkar lill-Kunsill li s-sopravivenza tal-SMEs wara l-COVID-19 se 
tiddependi minn teħid ta' deċiżjonijiet b'mod rapidu;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrikonoxxu bħala prijoritajiet politiċi ewlenin il-protezzjoni 
tal-impjiegi u l-kapaċità ta' produzzjoni tal-SMEs; iħeġġiġhom jipproponu miżuri 
konkreti biex jappoġġjaw lill-SMEs li jinsabu f'riskju ta' insolvenza;

16. Jiddispjaċih li bosta SMEs mhumiex kapaċi jiksbu aċċess għall-finanzjament tal-UE 
minħabba l-kumplessità eċċessiva tal-proċeduri rilevanti u l-kriterji ta' eliġibbiltà; 
jistieden lill-Kummissjoni tnaqqas ostakli bħal dawn;

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess ekwu għas-self mill-banek għall-SMEs; 
jinnota l-importanza ta' mudelli bankarji tradizzjonali, inklużi banek reġjonali żgħar, 
kooperattivi tat-tfaddil u korpi pubbliċi;

18. Jitlob li jiżdied is-sehem tal-SMEs mill-kuntratti tal-gvern miksuba mill-akkwist 
pubbliku billi jiġu ssalvagwardjati l-aċċess tal-SMEs u l-ġlieda kontra l-kriterji tas-
sejħiet għall-offerti li jistabbilixxu rekwiżiti jew kwalifiki lil hinn mill-elementi 
fundamentali tas-servizz jew tal-oġġetti mixtrija;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibbaża fuq strumenti għad-difiża tal-kummerċ (TDIs) sabiex 
tnaqqas id-distorsjonijiet tas-suq li jirriżultaw mill-kummerċ ta' pajjiżi terzi; jitlob li l-
prinċipju "aħseb l-ewwel fiż-żgħir" jiġi magħmul punt ewlieni tal-politika kummerċjali 
Ewropea;

20. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 wasslet lil SMEs għal teknoloġiji u mudelli kummerċjali 
innovattivi, bħall-kummerċ elettroniku u l-ekonomija kollaborattiva, u jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-investimenti fir-R&Ż ikunu mmirati lejn il-parteċipazzjoni tal-
SMEs;

21. Jiddispjaċih li 17 % biss tal-SMEs s'issa rnexxielhom jintegraw it-teknoloġija diġitali 
fin-negozji tagħhom, u jitlob li jiġu riveduti l-istrumenti bħan-Network Enterprise 
Europe u l-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, sabiex tiġi vvalutata u mtejba l-effikaċja 
tagħhom;

22. Jitlob li jsir test vinkolanti tal-SMEs li jkun jista' jivvaluta l-impatt ekonomiku tal-
proposti leġiżlattivi fuq l-SMEs; jitlob valutazzjoni xierqa tal-effikaċja tal-issikkar 
ippjanat tal-miri attwali tas-CO2 fil-konfront tal-ispejjeż;

23. Ifakkar fil-ħtieġa li r-rappreżentanti tal-SMEs fit-tfassil tal-politika jiġu involuti b'mod 
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attiv, sabiex jintlaħaq approċċ sostenibbli għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, li jeħtieġ li 
jkunu bbażati fuq valutazzjonijiet ta' sostenibbiltà preċiżi;

24. Ifakkar li l-kisba tan-newtralità klimatika hija sfida globali, u jinnota li mekkaniżmu 
transfruntier tal-karbonju jista' jkollu rwol essenzjali fil-protezzjoni tal-kompetittività 
tal-SMEs Ewropej, filwaqt li titħeġġeġ l-adozzjoni ta' standards ambjentali ogħla mis-
sħab kummerċjali internazzjonali tal-UE;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u 
diġitali" ġiet ippubblikata jum qabel id-WHO għarfet l-emerġenza tal-Covid-19 bħala 
pandemija. Għalhekk, l-iskop prinċipali tar-rapporteur huwa li jaġġorna l-kontenut oriġinali 
tal-Komunikazzjoni skont il-bidliet ekonomiċi u soċjali kkawżati mill-pandemija, billi jiġu 
analizzati, permezz ta' approċċ prammatiku u inklużiv, l-isfidi l-ġodda li issa qed jaffettwaw 
il-25 miljun SME Ewropea li bħalissa qed joperaw fis-suq intern. Fl-istess ħin, ir-rapporteur 
għandu l-ħsieb li jenfasizza r-rwol essenzjali li għad għandhom l-SMEs, fuq perjodu ta' żmien 
medju u twil, bħala pilastri fundamentali għall-irkupru ekonomiku tal-kontinent wara l-
pandemija.

Huwa mifhum tajjeb li l-pass tat-tkabbir tal-SMEs Ewropej diġà kien aktar baxx bħala medja 
minn dak ta' kompetituri mhux tal-UE anki qabel it-tifqigħa tal-pandemija, minħabba sfidi 
strutturali multidimensjonali u profondi, bħal aċċess limitat għall-kreditu, is-
sottokapitalizzazzjoni u dewmien qawwi fil-pagamenti. Piżijiet amministrattivi eċċessivi 
affettwaw ukoll il-potenzjal ta' tkabbir tal-SMEs madwar l-Unjoni; skont l-Istħarriġ 
Kummerċjali tal-2019 minn Eurochambres, il-proċeduri amministrattivi fill-fatt 
jirrappreżentaw sfida maġġuri għal mhux anqas minn 78 % tal-SMEs. Regolamentazzjoni 
eċċessiva tilħaq livelli partikolarment allarmanti f'uħud mill-Istati Membri, u dan ixekkel il-
kompetittività tal-SMEs mhux biss fi ħdan l-ambjent tan-negozju nazzjonali iżda wkoll fi 
ħdan is-suq intern Ewropew aktar estensiv.

Fl-istess ħin, il-kompetittività u anki s-sopravivenza tal-SMEs huma dejjem aktar mhedda 
minn forom multilaterali ta' prattiki ta' kompetizzjoni inġusta, li jirriżultaw min-natura 
globalizzata tal-ekonomija Ewropea, u primarjament mill-azzjoni ta' produtturi mhux tal-UE 
li jkomplu jiddependu fuq standards tax-xogħol u ambjentali aktar baxxi filwaqt li jesportaw 
oġġetti jew servizzi lejn l-UE.

Għalhekk, l-esklużjoni gradwali iżda sostnuta tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju mis-
swieq nazzjonali ta' kull Stat Membru, kif ukoll tas-suq intern Ewropew, kienet laħqet livelli 
ta' emerġenza ħafna qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19, u kienet responsabbli għat-
tnaqqir tat-tessut primarju tal-ekonomija Ewropea.

Meta jittieħed kont b'mod xieraq ta' dawn il-punti kritiċi, l-Unjoni għandha tiżviluppa 
strateġija moderna u vijabbli, li trid tkun kapaċi tegħleb l-isfidi strutturali msemmija hawn 
fuq, filwaqt li tindirizza malajr u b'mod effettiv l-ostakoli ġodda addizzjonali kkawżati mill-
pandemija wkoll.

Strateġija bħal din trid issegwi l-objettiv primarju li l-kompetittività terġa' tinkiseb, kemm fi 
ħdan is-suq intern, kif ukoll fir-relazzjonijiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi. Miżuri urġenti 
huma meħtieġa b'mod speċjali biex jitnaqqsu b'mod sostanzjali l-piżijiet regolatorji (permezz 
tal-adozzjoni tal-prinċipju "one in, one out"), biex jittejjeb l-aċċess għal finanzjament 
nazzjonali u fil-livell tal-UE fil-forma ta' għotjiet aktar milli self, u biex jitnaqqas id-distakk 
diġitali li għadu jinvolvi perċentwal inkwetanti ta' intrapriżi Ewropej, mikro, żgħar u ta' daqs 
medju .

L-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni m'għandhomx jipprivileġġjaw esklużivament lil dawk l-
intrapriżi li l-qasam primarju tax-xogħol tagħhom huwa relatat direttament mal-innovazzjoni; 
minflok, l-assistenza u l-istrumenti finanzjarji tal-UE u dawk nazzjonali għandhom ikunu 
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faċilment aċċessibbli għal intrapriżi mhux diġitali u mhux innovattivi, inklużi dawk li joperaw 
f'artiġjanat tradizzjonali, fis-servizzi soċjali jew fl-industrija kreattiva, li jeħtieġu wkoll 
aġġornament diġitali biex jippreservaw il-kompetittività tagħhom.

Bidla strutturali mmirata biex l-ekosistema leġiżlattiva tal-Unjoni ssir aktar favorevoli għall-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju tista' tinkiseb l-ewwel nett billi jiġi stabbilit approċċ 
"Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" bħala prinċipju fil-bażi fl-abbozzar ta' leġiżlazzjoni futura, u billi 
jinżamm bħala tali fil-proċess leġiżlattiv kollu (inkluż fl-istadju tal-valutazzjoni tal-impatt).

Bidla strutturali li tiffavorixxi l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju tfisser ukoll li l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju jiġu protetti minn pressjoni inġusta ta' ġganti tas-suq, 
kemm fi ħdan l-Unjoni kif ukoll barra minnha. Għalhekk, l-UE u l-awtoritajiet nazzjonali 
jeħtieġ li jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jipproteġu l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
minn kwalunkwe abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti minn gruppi akbar. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jieħdu azzjoni rapida biex jipprevjenu d-destabbilizzazzjoni ulterjuri tas-suq 
tax-xogħol li diġà qed taffettwa lis-soċjetajiet Ewropej f'termini ta' livelli ogħla ta' qgħad u 
tnaqqis fl-istandards tad-drittijiet tax-xogħol.

F'termini ta' protezzjoni tal-kompetittività tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju fi ħdan 
is-swieq globali, l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtiġilhom jagħmlu użu realistiku mill-istrumenti 
għad-difiża tal-kummerċ (TDIs) sabiex jipproteġu lill-produtturi u lill-konsumaturi Ewropej 
mill-mudelli mhux regolati ta' kompetituri mhux tal-UE, u f'dan ir-rigward iħaffu l-
implimentazzjoni ta' mekkaniżmu transfruntier tal-karbonju effettiv.

Minħabba d-diffikultà mingħajr preċedent ta' dan l-istadju speċifiku fl-istorja tal-Unjoni, il-
Patt Ekoloġiku jrid jirrappreżenta opportunità sostenibbli għal intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju, kemm f'termini ta' effikaċja fil-konfront tal-ispejjeż u l-iskeda ta' żmien tal-
implimentazzjoni, u għandu jieħu kont tal-asimmetriji eżistenti tad-distakk fil-kompetittività li 
jfixkel lill-kumpaniji Ewropej fil-konfront ta' kompetituri ta' pajjiżi terzi. F'dan ir-rigward, l-
involviment ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u r-rappreżentanti tagħhom f'kull 
stadju tal-proċess leġiżlattiv se jkun essenzjali, sabiex jiġi żgurat li dawn tal-aħħar jimxu id 
f'id mal-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali, kif ukoll għall-potenzjal tal-kompetittività u l-
kapaċitajiet tal-intrapriżi Ewropej fuq żmien medju u twil.

B'referenza għall-istrumenti msemmija fil-Pakkett ta' Rkupru, id-distorsjonijiet tas-Suq Intern 
ikkawżati mill-użu inugwali tal-flessibbiltà tal-għajnuna mill-Istat madwar l-Istati Membri 
jeħtieġ li jingħataw kunsiderazzjoni xierqa, filwaqt li kwalunkwe restrizzjoni li tista' 
titqiegħed fuq l-użu ta' tali riżorsi m'għandhiex iddgħajjef l-impatt pożittiv li huma mistennija 
li jġibu magħhom. L-għotjiet iridu jkunu ppreferuti fuq is-self, sabiex l-għajnuna finanzjarja 
ma ssirx dejn ulterjuri għall-istati u għan-negozji.

B'referenza għall-QFP li jmiss, hija meħtieġa valutazzjoni bir-reqqa sabiex tingħata prijorità 
lill-programmi bl-aqwa prestazzjoni, b'kont meħud tal-fatt li l-għanijiet fundamentali bħas-
simplifikazzjoni, it-tnaqqis tal-ostakli burokratiċi u komunikazzjoni aħjar ma jistgħux jiġu 
posposti aktar jekk l-Unjoni għandha l-intenzjoni li tipprovdi appoġġ tanġibbli għal intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju Ewropej.


