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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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 ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs) jagħmlu aktar minn 99% tal-intrapriżi tal-
UE u huma importanti biex jitwettqu l-objettivi tal-Istrateġija ta' Liżbona f'dak li 
jirrigwarda t-tkabbir u l-impjiegi u għall-kompetittività u s-saħħa tal-ekonomija minħabba 
d-diversità u l-kapaċità tagħhom li jadattaw b'mod mgħaġġel għall-kundizzjonijiet tas-suq,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-Att għan-Negozji ż-Żgħar (SBA) bħala qafas għal approċċ politiku 
komprensiv dwar l-SMEs; jitlob madankollu għal aktar miżuri biex jiġi żgurat li jkunu 
jistgħu jibbenefikaw b'mod sħiħ mill-opportunitajiet offruti mis-Suq Uniku;

2. Jenfasizza l-importanza li jiġu ssimplifikati l-istandards, jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi u jkun hemm regolamentazzjoni aħjar, kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-
proċeduri relatati mat-trasferiment tan-negozju, biex jiġi evitat li jagħlqu n-negozji meta 
jirtiraw l-intraprendituri;

3. Huwa tal-fehma li huwa essenzjali li jiġi pprovdut aċċess mill-aqwa sabiex jibda l-
finanzjament u jdur fuq l-SMEs;

4. Jenfasizza li informazzjoni msaħħa dwar l-aċċess għas-suq u l-opportunitajiet tal-
esportazzjoni fis-Suq Uniku hija essenzjali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fl-UE; 
jistieden għalhekk lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex isaħħu l-informazzjoni u s-
servizzi konsultattivi, b'mod partikolari, in-netwerk li jsolvi l-problemi SOLVIT;

5. Jinkoraġġixxi l-istimulazzjoni ta' kultura intraprenditorjali permezz tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u, b'mod partikolari permezz, inter alia, ta' kollaborazzjoni akbar bejn ir-riċerka u l-
industrija; huwa tal-fehma li inizjattivi f'dan ir-rigward għandhom ukoll jiffokaw fuq l-
importanza tal-SMEs li jkabbru l-koeżjoni soċjali, l-effiċjenza u l-protezzjoni ambjentali 
(eko-innovazzjonijiet); jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta pjan ta' azzjoni ta' kif 
tippromwovi l-intraprenditorija man-nisa;

6. Ifakkar li l-SBA ma jorbotx legalment u għalhekk jenfasizza l-bżonn għal impenn politiku 
sod; jistieden lill-Kummissjoni biex sal-31 ta' Diċembru 2012 tippubblika rapport bl-
osservazzjonijiet għall-Istati Membri u biex fejn hu xieraq tagħmel prosposti li 
jakkumpanjawh.
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