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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi 99% tal-intrapriżi Ewropej huma intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs), imma 8% 
biss ta' dawn jesportaw prodotti barra l-fruntieri nazzjonali tagħhom u 3% barra l-Unjoni 
Ewropea,

B. billi kumpaniji internazzjonalizzati urew kapaċità biex jagħmlu tiġdid; billi l-
internazzjonalizzazzjoni u l-innovazzjoni jipprovdu l-motivazzjoni ewlenija għall-
kompetittività u t-tkabbir, li huma kruċjali biex jinkisbu l-miri tal-Istrateġija ta' Liżbona 
fir-rigward tat-tkabbir u l-impjiegi,

1. Jikkunsidra li l-politiki tas-Suq Uniku għandhom jiffokaw biex itejbu s-sitwazzjoni tal-
SMEs Ewropej billi joħolqu ambjent kummerċjali faċli għall-SMEs u billi jiżguraw li l-
SMEs jistgħu jibbenefikaw b'mod sħiħ mill-opportunitajiet offruti mis-Suq Uniku; 
jikkunsidra wkoll li, fejn hu rilevanti, dawn il-politiki għandhom ukoll jgħollu l-irwol 
internazzjonali tal-SMEs;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra kif is-suq intern jista' jgħin aktar lil negozji 
Ewropej biex jikkompetu fis-suq internazzjonali;

3. Jikkunsidra li l-Istati Membri għandhom iżidu l-programmi ta' appoġġ governattiv għall-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs bħal ma hija l-promozzjoni ta' opportuntajiet ta' 
esportazzjoni u għajnuna lil SMEs biex jidentifikaw sieħba barranin għan-negozju;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-informazzjoni dwar l-opportunitajiet għall-
esportazzjoni fl-UE u fi swieq u servizzi konsultattivi ta' pajjiżi terzi disponibbli għal 
SMEs Ewropej fil-livell nazzjonali u Komunitarju, li jiffokaw fuq l-opportunitajiet għall-
esportazzjoni għal teknoloġija ġdida u speċifika u prodotti u servizzi fis-suq dominanti; 

5. Jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tintensifika aktar il-koperazzjoni u d-djalogu 
regolatorju mal-awtoritajiet minn swieq rilevanti ta' pajjiżi terzi sabiex tintlaħaq 
konverġenza dwar prinċipji regolatorji bħal ma huma l-liġi tal-proprjetà intelletwali u l-liġi 
tal-akkwist pubbliku, filwaqt li jingħata każ tal-bżonnijiet speċifiċi tal-SMEs Ewropej;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika rapport dwar il-parteċipazzjoni tal-SMEs 
Ewropej fil-kummerċ internazzjonali u, fejn hu xieraq, tagħmel proposti li jakkumpanjawh.
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