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Il-Lussemburgu, il-25 ta’ Awwissu 2020

L-Awdituri jeżaminaw jekk l-UE
tippromwovix linternazzjonalizzazzjoni talintrapriżi żgħar u medji
L-SMEs huma essenzjali għall-ekonomija tal-UE. L-appoġġ tal-iżvilupp tagħhom, kemm fi ħdan
is-suq uniku kif ukoll barra mill-UE, huwa għalhekk element ewlieni tal-istrateġija ġenerali talUnjoni għall-kompetittività. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed tagħti bidu għal awditu biex
tivvaluta l-koerenza tal-istrateġija ta' internazzjonalizzazzjoni għall-SMEs tal-UE u l-effettività
tal-miżuri li ttieħdu sa issa.
L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) — dawk li għandhom inqas minn 250 impjegat — b’mod ġenerali
jitqiesu bħala s-sinsla tal-ekonomija. Fl-UE, huma jirrappreżentaw żewġ terzi tal-impjiegi fis-settur
privat u jiġġeneraw aktar minn nofs tal-output ekonomiku kollu. Kwalunkwe miżura li tgħinhom
biex jikbru u jinternazzjonalizzaw l-attivitajiet kummerċjali tagħhom jista’ għalhekk ikollha impatt
kbir fuq l-impjiegi u t-tkabbir.
Madankollu, l-SMEs għadhom jiffaċċjaw għadd ta’ ostakli biex isiru aktar attivi fil-livell
internazzjonali u biex jibbenefikaw mill-kummerċ transfruntier. Dawn l-ostakli jinkludu nuqqas ta’
għarfien dwar swieq u opportunitajiet ta’ negozju mhux domestiċi, regolamenti u ostakli
amministrattivi kumplessi, kif ukoll riżorsi insuffiċjenti għall-internazzjonalizzazzjoni. L-għajnuna li
tingħata lill-intrapriżi biex jegħlbu dawn l-ostakli b’mod effettiv tinsab fuq quddiem fl-aġenda talUE, b’għadd ta’ inizjattivi li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-SMEs. Dawn jinkludu, b’mod partikolari, inNetwork Enterprise Europe, l-Inizjattiva Startup Europe, l-appoġġ mill-Istrument għall-SMEs u l-
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Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, u inizjattivi oħra taħt il-programm għallKompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME).
“L-SMEs huma l-pedament tal-ekonomija Ewropea. Aktar importanti minn hekk, dawn jistgħu
jikbru u għaldaqstant jikkontribwixxu saħansitra aktar għat-tkabbir tal-UE billi jaċċessaw swieq
ġodda fl-UE u lil hinn minnha” qalet Ivana Maletić, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
responsabbli għall-awditu. “Għalhekk, huwa essenzjali li jiġi stimulat l-involviment tagħhom fisswieq internazzjonali, u l-awditu tagħna se jiddetermina b’mod preċiż jekk l-azzjoni ddedikata talUE tatx ir-riżultati mixtieqa.”
L-UE fasslet strateġija u stabbiliet miżuri biex tappoġġa lill-SMEs u tgħinhom igawdu l-benefiċċji
relatati mal-kummerċ u l-kooperazzjoni transfruntiera. Fl-2008, is-“Small Business Act” ta bidu
għall-politika ġenerali tal-UE lejn l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, kemm fi ħdan is-suq uniku kif
ukoll barra minnu. Tliet snin wara, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-Komunikazzjoni intitolata
“Negozju Żgħir, Dinja Kbira”, li stabbiliet l-istrateġija tal-UE għall-internazzjonalizzazzjoni talSMEs. Din l-istrateġija kellha l-għan li ġġib koerenza f'bosta azzjonijiet u strumenti, b'approċċi u
objettivi ferm diversi, biex jiġi appoġġat it-tkabbir internazzjonali tal-SMEs Ewropej. L-istrateġija
stabbiliet ukoll il-prinċipji li jirregolaw kwalunkwe inizjattiva fil-livell tal-UE f’dan il-qasam.
L-awditu, li għadu kif inbeda, jiffoka fuq l-appoġġ li jingħata mill-UE biex tgħin lill-SMEs sabiex
ikollhom aċċess għas-swieq internazzjonali. L-awditu se jeżamina kif żewġ azzjonijiet ewlenin
immaniġġjati direttament mill-Kummissjoni Ewropea (in-Network Enterprise Europe u l-Inizjattiva
Startup Europe) ikkontribwew speċifikament biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE f’dan il-qasam.
B’mod partikolari, l-awdituri se jivvalutaw:
o kemm hija koerenti l-istrateġija tal-UE għall-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;
o kemm l-azzjonijiet eżistenti huma kkoordinati b'mod effettiv fil-livell tal-UE; u
o kemm jikkomplementaw tajjeb l-inizjattivi nazzjonali.

Nota lill-edituri
L-internazzjonalizzazzjoni hija l-proċess li bih jiżdied l-involviment tal-kumpaniji fis-swieq
internazzjonali, primarjament permezz tal-esportazzjonijiet, iżda wkoll permezz talimportazzjonijiet u l-kooperazzjoni teknika. Dawn is-swieq internazzjonali jistgħu jkunu jew fi
ħdan is-suq uniku tal-UE jew inkella f’pajjiżi terzi.
Il-previżjoni ta’ awditu, li ġiet ippubblikata llum, tipprovdi informazzjoni dwar kompitu talawditjar li għaddej bħalissa dwar l-appoġġ li jingħata mill-UE għall-internazzjonalizzazzjoni talSMEs. L-awditu huwa skedat li jiġi kkompletat fit-tieni nofs tal-2021. Il-previżjonijiet ta’ awditi
huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu
bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta’
awditu sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (www.eca.europa.eu).
Aktar kmieni din is-sena, il-QEA ppubblikat rapporti speċjali dwar l-Istrument għall-SMEs u dwar listrumenti għad-difiża tal-kummerċ tal-UE. Sa tmiem l-2021, il-QEA qed tippjana wkoll li tivvaluta
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l-effettività tal-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fit-titjib tal-kompetittività talSMEs kif ukoll it-tħejjija tagħhom għall-futur.
Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab
hawnhekk.
Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni ta’ awditu
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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