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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (MSMEs) u n-negozji ġodda fis-setturi 
tat-trasport u tat-turiżmu qed jiġu affettwati l-aktar mit-tifqigħa tal-COVID-19, u hemm 
għadd konsiderevoli ta' dawn l-intrapriżi f'xifer l-insolvenza, minħabba l-infurzar tar-
restrizzjonijiet tal-mobilità, il-protokolli tas-saħħa fl-istabbilimenti tal-ospitalità u t-
tnaqqis konsegwenti fid-domanda għat-trasport tal-passiġġieri; billi l-kuntest attwali 
jagħti lok ukoll għal politika Ewropea tat-turiżmu, appoġġjata minn linja baġitarja fil-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss u għal miżuri urġenti u innovattivi li jqiegħdu t-
trasport fiċ-ċentru ta' bidu ġdid rapidu tal-irkupru ekonomiku; billi t-trasport u t-turiżmu 
huma setturi li għandhom impatt fuq l-istat tal-ambjent; billi l-SMEs u n-negozji ġodda 
se jkollhom rwol kruċjali fit-tranżizzjoni lejn trasport u turiżmu sostenibbli;

B. billi l-MSMEs, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE, huma simultanjament 
kumplessi u eteroġeni ħafna, minħabba d-daqs tagħhom u s-setturi varjati ħafna ta' 
attività li jkopru, fejn kull waħda għandha d-dinamiki tagħha, li kultant ikunu differenti 
ħafna, b'mod partikolari d-dinamiki ekonomiċi, finanzjarji, soċjali jew saħansitra 
politiċi li jikkaratterizzawhom; billi għandhom jinżammu kundizzjonijiet ekwi għall-
SMEs fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu;

C. billi l-għadd ta' SMEs li qed joperaw fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu żdied għal miljun 
u żewġ miljuni, rispettivament, u dawn huma responsabbli direttament għal aktar minn 
16-il miljun impjieg; billi l-SMEs jiffurmaw il-maġġoranza l-kbira tan-negozji fis-settur 
tat-trasport, u b'hekk għandhom l-akbar potenzjal biex joħolqu l-impjiegi u jistimulaw 
il-progress ekonomiku;

D. billi s-settur tat-trasport huwa strateġiku għall-iżvilupp tal-Istati Membri u tal-UE, 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħhom, għall-funzjonament tal-
ekonomija tagħhom u għall-mobilità tal-popolazzjonijiet tagħhom; billi l-SMEs f'dawn 
is-setturi jiffaċċjaw diversi restrizzjonijiet għall-operat tagħhom, fosthom minn pedaġġi 
jew nuqqas ta' infrastruttura ta' appoġġ; billi jkun importanti li jiġi żgurat it-tnaqqis tal-
burokrazija għall-mikrointrapriżi u l-SMEs u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni l-ġdida kollha tal-UE b'impatt negattiv fuq l-operaturi mikro u l-SMEs fis-
suq intern tat-trasport jew li jfixkluhom b'mod sproporzjonat;

E. billi s-settur tat-turiżmu huwa ċentrali għall-ekonomija ta' diversi Stati Membri; billi 
dan is-settur għandu profil staġjonali u jista' jibbenefika minn approċċ u politika komuni 
tal-UE;

F. billi, wara t-tifqigħa tal-COVID-19, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-appoġġ 
meħtieġ li huma kapaċi jagħtu lill-SMEs tagħhom, speċjalment billi jieħdu vantaġġ 
mill-flessibbiltà tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat, mingħajr ma jaggravaw id-
distorsjonijiet eżistenti tal-kompetizzjoni bejn SMEs minn pajjiżi differenti fis-suq 
uniku; billi l-kumplessitajiet tal-proċeduri amministrattivi u r-regolamentazzjoni żejda 
jistgħu jkunu ta' xkiel għall-SMEs;
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G. billi l-maġġoranza assoluta tal-SMEs jiddependu mis-settur bankarju għall-finanzjament 
tagħhom; billi hemm ħtieġa fis-settur bankarju għal rekwiżiti simplifikati għall-klijenti 
sabiex l-SMEs ikun jista' jkollhom aċċess aktar faċli għall-finanzjament; billi, minkejja 
d-differenzi fost l-Istati Membri, b'mod ġenerali, il-kompetittività Ewropea għadha lura 
meta mqabbla ma' ekonomiji żviluppati oħra, u dan jhedded il-potenzjal tal-Ewropa li 
tiġġenera l-ġid u l-prosperità; billi l-maġġoranza tal-SMEs jgħixu mis-swieq nazzjonali 
u fihom;

H. billi ħafna SMEs fis-setturi tat-trasport, bħal dawk li jipprovdu mobilità urbana attiva, 
trasport tal-passiġġieri u servizzi turistiċi, ġew affettwati serjament minn għadd limitat 
ta' pjattaformi diġitali li jiddominaw is-suq; billi d-diġitalizzazzjoni u l-pjattaformi 
online jippreżentaw kemm sfida kbira ħafna kif ukoll opportunità għall-SMEs Ewropej, 
u huma rilevanti għas-suċċess kummerċjali tagħhom billi joħolqu opportunitajiet ta' 
impjiegi u tkabbir, itejbu l-effiċjenza operazzjonali, jiżguraw is-sigurtà tad-data u jilħqu 
aħjar lill-konsumaturi;

1. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 tat prova tal-importanza tal-SMEs li joperaw fis-settur 
tat-trasport għall-ekonomija u għan-negozju, meta wieħed iżomm f'moħħu li t-trasport 
mhux interrott tal-merkanzija kien essenzjali biex jiġi żgurat il-funzjonament rapidu u 
bla xkiel tal-ktajjen tal-provvista għal diversi tipi ta' prodotti, kif kien ukoll it-trasport ta' 
ħaddiema f'setturi ewlenin; jenfasizza li l-SMEs fis-settur tat-turiżmu qed jiffaċċjaw 
diffikultajiet bla preċedent, inkluża kriżi ta' likwidità serja minħabba fluss tal-flus 
insostenibbli, is-sitwazzjoni tad-dħul u l-imġiba tal-passiġġieri wara t-tifqigħa tal-
pandemija; jistieden lill-Kummissjoni tadotta strateġija riveduta għall-SMEs Ewropej, li 
tqis l-impatt tal-COVID-19, ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza li jinbidlu b'mod 
kostanti, il-funzjonament tas-suq intern, u l-ħtiġijiet lokali, reġjonali u nazzjonali, 
filwaqt li ssaħħaħ u tistimula l-intrapriżi; jirrikonoxxi l-kontribut ta' politika industrijali 
ġdida għar-riindustrijalizzazzjoni tal-Istati Membri; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni 
biex tintroduċi l-prinċipju ta' "One In, One Out" bħala l-ewwel pass biex titrażżan il-
mewġa ta' regolamentazzjoni ġdida, iżda jfakkar li hija sempliċement iżżomm l-istatus 
quo, li mhijiex ambizzjoni suffiċjenti;

2. Jenfasizza l-importanza tal-appoġġ tal-Istati Membri u tal-UE biex isaħħu l-SMEs 
f'diffikultà, billi jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-attività tagħhom, iż-żamma u l-ħolqien 
tal-impjiegi, u l-protezzjoni tal-qligħ, filwaqt li jirrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema; 
jitlob li jkun hemm pjan direzzjonali lejn it-tnaqqis tal-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi, b'mill-inqas 30 %, u li jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għall-
finanzjament, filwaqt li jitħeġġu l-investimenti fil-ktajjen tal-valur strateġiċi; jistieden 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-gvernijiet lokali jagħmlu l-klima kummerċjali 
u l-kompetittività prijoritajiet tal-akbar importanza fl-aġendi politiċi tagħhom; 
jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ għall-SMEs f'dawn is-setturi fil-livell tal-UE; 
jistieden lill-Kummissjoni tressaq inizjattivi konkreti għall-irkupru; iħeġġeġ 
ulterjorment lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-kofinanzjament, flimkien mal-Istati 
Membri, il-bliet jew l-awtoritajiet reġjonali, ta' skemi, pereżempju l-għoti ta' vawċers 
jew skontijiet għall-benefiċċju tat-turisti bil-għan li jżidu l-infiq turistiku fin-negozji 
lokali żgħar fir-reġjuni li jiddependu mit-turiżmu; jistieden lill-Kummissjoni 
timmonitorja l-iżviluppi u tivvaluta l-possibilità ta' appoġġ ta' emerġenza u speċfiku 
għas-settur flimkien ma' miżuri diġà mħabbra, inklużi l-finanzjament u l-
kapitalizzazzjoni, sakemm il-flussi tat-turiżmu u tat-trasport ikunu reġgħu lura għal-
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livelli tagħhom ta' qabel il-pandemija; iqis li dan l-appoġġ għandu jimmira wkoll lejn il-
modernizzazzjoni ta' nofs it-terminu tal-attivitajiet tagħhom u jsaħħaha, bil-għan li 
jallinjahom mal-aħħar objettivi tal-UE dwar il-klima u l-ambjent fost standards oħra, 
bħall-kundizzjonijiet tax-xogħol; jitlob il-ħolqien ta' pjan ta' azzjoni li jiggarantixxi l-
funzjonament tal-attivitajiet tat-trasport iffukati fuq ir-rispons għal kriżijiet futuri li jafu 
jolqtu s-setturi tat-trasport u tat-turiżmu, il-ħolqien ta' ċertezza tad-dritt għan-negozji u 
ċ-ċittadini, iż-żieda fis-sostenibbiltà u l-kompetittività, u b'kont meħud tal-valur miżjud 
li jġibu għall-ekonomija fl-UE;

3. Jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqas ta' aċċessibbiltà tal-pjan ta' rkupru l-ġdid tal-UE għal 
ħafna SMEs li jsofru l-konsegwenzi tal-pandemija; jitlob li l-UE jkollha rwol akbar 
f'termini ta' finanzjament biex tappoġġja s-solvenza tal-SMEs, kif ukoll l-impjiegi, il-
pagi u d-drittijiet tal-ħaddiema, u tillimita l-effetti dannużi tad-dejn eċċessiv; iqis li l-
Istati Membri għandhom jesploraw miżuri possibbli, bħall-ħelsien mit-taxxa, id-
differiment temporanju tal-ħlasijiet lura tas-self bankarju u soluzzjonijiet biex jiġu 
koperti r-riskji mġarrba mill-fornituri tas-servizzi sakemm jerġgħu jibdew il-flussi tat-
turiżmu u tat-trasport;

4. Iqis li l-konverżjoni mill-ġdid u l-funzjonament bla xkiel tal-SMEs u tan-negozji ġodda 
fl-oqsma tat-trasport sostenibbli u s-setturi tat-turiżmu sostenibbli se jirrappreżentaw 
spinta għall-irkupru u r-reżiljenza fiż-żminijiet ta' wara l-COVID-19, jiġifieri permezz 
tal-ħolqien ta' impjiegi permanenti ta' kwalità u permezz tal-iskambju u l-koordinazzjoni 
tal-aħjar prattiki tal-Istati Membri; jitlob li din it-tranżizzjoni tinġieb f'konformità mal-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-UE;

5. Iqis li l-objettivi tal-"Istrateġija għall-SMEs għal Ewropa Sostenibbli u Diġitali" 
m'għandhomx jiffokaw biss fuq il-parteċipazzjoni tal-SMEs fi "proġetti importanti ta' 
interess Ewropew komuni", iżda għandhom jikkunsidraw ukoll il-kofinanzjament ta' 
skemi lokali jew reġjonali fil-proċess tat-tfassil tal-politika bl-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' "aħseb l-ewwel fiż-żgħir" u bl-applikazzjoni sħiħa tat-Test tal-SMEs fil-
valutazzjonijiet tal-impatt, filwaqt li wkoll tinġibed l-attenzjoni għall-proposti politiċi 
meta dawn jistgħu jwasslu għall-esternalizzazzjoni tal-produzzjoni, filwaqt li tiġi 
rikonoxxuta l-awtonomija nazzjonali; iqis ulterjorment li l-objettivi għandhom jintlaħqu 
permezz ta' politiki fuq terminu ta' żmien twil u orjentati lejn it-tkabbir u li 
jippromwovu l-kompetittività tal-SMEs Ewropej u jkunu mgħammra b'appoġġ 
finanzjarju dirett u b'riżorsi oħra biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jippromwovu t-
tranżizzjoni tal-SMEs lejn is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni, li hija ta' importanza 
partikolari għall-pajjiżi u r-reġjuni l-anqas żviluppati, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi, ir-
reġjuni gżejjer u r-reġjuni remoti, fil-kuntest tal-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid, u 
speċjalment tal-politika ta' koeżjoni; jinsisti dwar l-importanza li jingħata appoġġ lill-
SMEs għat-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol tas-settur, b'enfasi speċifika fuq il-ħiliet 
diġitali, l-edukazzjoni finanzjarja u t-teknoloġiji innovattivi, kif ukoll l-indirizzar tad-
distakk li n-nisa qed jiffaċċjaw f'dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess 
aħjar għall-akkwist pubbliku permezz tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri; jesprimi 
tħassib dwar id-diffikultajiet fl-aċċess tal-linji ta' finanzjament tal-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) li jiffaċċjaw il-biċċa l-kbira tal-SMEs, b'mod partikolari dawk 
b'kapitalizzazzjoni limitata, u jitlob li l-kundizzjonijiet ta' aċċess għall-finanzjament tal-
BEI jiġu adattati għar-realtà tal-SMEs fl-Istati Membri differenti; jisħaq, barra minn 
hekk, fuq l-importanza li jiġu żgurati sinerġiji u komplementarjetajiet bejn is-
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soluzzjonijiet ta' finanzjament eżistenti, u jenfasizza l-ħtieġa tas-simplifikazzjoni tal-
proċeduri u l-ħtieġa li jitnaqqsu l-piż amministrattiv u l-ispejjeż għall-benefiċjarji;

6. Jenfasizza li l-objettivi tal-istrateġija tal-SMEs tal-UE għandhom ikunu koerenti mal-
proporzjon reali tagħhom fi ħdan l-ekonomiji u d-dgħufijiet strutturali tagħhom, u ma' 
kundizzjonijiet ta' impjieg u xogħol deċenti fid-diversi setturi ta' attività; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti miżuri li jissalvagwardjaw il-kompetittività f'ekonomija ċirkolari, 
l-għanijiet ambjentali stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u fil-Ftehim ta' Pariġi; jitlob 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-SMEs, speċjalment fir-rigward ta' intrapriżi 
kbar b'pożizzjoni sinifikanti fis-suq, filwaqt li titqies ukoll is-setgħa ta' negozjar tal-
kumpaniji kbar bħala l-fornituri u/jew il-klijenti tal-SMEs;

7. Jappella għall-inċentivar tal-istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi l-banek pubbliċi u 
privati, u għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali jew tal-UE biex jappoġġjaw lill-SMEs; iqis, speċjalment għall-
mikrointrapriżi, li dawn il-korpi pubbliċi għandhom jikkontribwixxu, inter alia, għat-
tfassil u l-implimentazzjoni ta' programmi ta' taħriġ għall-maniġers u l-persunal fl-
oqsma tal-ġestjoni organizzattiva, teknoloġika u kummerċjali; jitlob li tiġi żgurata 
rappreżentanza tajba tal-SMEs fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika sabiex jiġi żgurat 
li l-opinjonijiet tagħhom jinġabru, jiġu analizzati u rrappreżentati b'mod xieraq u 
adegwat fil-valutazzjonijiet tal-impatt; jitlob titjib fl-effikaċja tal-għodod maħsuba biex 
jgħinu lill-SMEs jittrattaw regoli u deċiżjonijiet inġusti jew diskriminatorji u biex 
jiżdied l-għarfien tal-SMEs dwar id-disponibbiltà ta' mekkaniżmi ta' soluzzjoni ta' 
problemi bħal dawn; jinnota li s-sensibilizzazzjoni b'mod partikolari trid tiżdied b'mod 
sostanzjali, peress li f'xi pajjiżi tal-UE l-istħarriġ juri li 15 % biss tan-negozji huma 
konxji dwar SOLVIT, u ferm inqas iddeċidew li jużawh;

8. Jinnota li l-hekk imsejħa pjattaformi diġitali qed jiġu regolati fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali; jissottolinja l-ħtieġa tal-prevenzjoni tal-kompetizzjoni inġusta u li 
jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt għan-negozji u l-klijenti, kif ukoll ir-rispett tad-drittijiet 
tal-ħaddiema u s-sikurezza tal-utent; jilqa' l-konsultazzjoni pubblika li tnediet dan l-
aħħar mill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali; jistenna bil-ħerqa l-
pubblikazzjoni tal-istudju tal-Kummissjoni li għaddej bħalissa dwar l-impatt tal-kirjiet 
għal żmien qasir; jissottolinja l-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi biex jiġu mmodernizzati s-
servizzi tat-trasport pubbliku (pereżempju, is-setturi tat-taxis jew tal-karozzi tal-linja), u 
biex nersqu lejn mobilità urbana intelliġenti u sostenibbli;

9. Iqis li l-użu tad-data se jkollu rwol rilevanti fis-settur tat-trasport billi jiffaċilita l-
kondiviżjoni tad-data, itejjeb il-kwalità tad-data u jippromwovi l-interoperabbiltà tad-
data, u b'hekk jagħti spinta lill-innovazzjoni fis-settur u jsaħħaħ il-kompetittività globali 
tiegħu; jitlob li jkun hemm finanzjament xieraq li jaqbel mal-ħtiġijiet ta' investiment tal-
SMEs f'dan ir-rigward;

10. Jinnota l-potenzjal tad-diġitalizzazzjoni u l-pjattaformi online għall-ħolqien ta' 
opportunitajiet aħjar u aktar attraenti għan-nisa; jitlob pjan ta' azzjoni biex jiġi sfruttat 
il-potenzjal sħiħ tal-intraprenditorija tan-nisa u tingħata spinta lill-impjiegi tan-nisa fl-
SMEs tat-turiżmu u t-trasport;

11. Jenfasizza l-isforzi ta' ċerti bliet Ewropej biex jindirizzaw l-impatt negattiv ta' kirjiet 
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għal perjodu qasir fil-kuntest tad-dritt għall-akkomodazzjoni u jistenna bil-ħerqa s-
sejbiet tal-istudju li qed isir bħalissa mill-Kummissjoni, bit-tama li jiġu rrikonċiljati l-
attività kummerċjali u l-interess pubbliku, b'mod partikolari fil-każ tal-SMEs;



PE652.524v03-00 8/9 AD\1216307MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI 
OPINJONI

Data tal-adozzjoni 12.10.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

47
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan 
Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, 
Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, 
Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman 
Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind



AD\1216307MT.docx 9/9 PE652.524v03-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI

47 +
PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît 

Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

0 -

0 0

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni(jiet)


