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SOMMARJU EŻEKUTTIV (Paragrafi I-IX) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni:  

III.  Il-politika ta’ koeżjoni qed tappoġġa lill-SMEs inkluż l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom matul 

il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 permezz tal-FEŻR li ammonta fost l-akbar sehem tal-
baġit tal-UE (EUR 40 biljun) iddedikat għall-kompetittività tal-SMEs, kif ukoll għall-innovazzjoni tal-

SMEs, id-diġitalizzazzjoni u l-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. VI. Il-
Kummissjoni taqbel li l-istrateġija tal-2011 identifikat b’mod korrett l-ostakli ewlenin u tqis li ħafna 
azzjonijiet inklużi fl-istrateġija ġew implimentati b’suċċess. 

Il-Kummissjoni taqbel ukoll li l-ħtieġa identifikata mill-QEA għal inventarju aġġornat tal-azzjonijiet 
rilevanti f’dan il-qasam (li jista’ jidentifika lakuni, duplikazzjonijiet u sinerġiji potenzjali fost l-
azzjonijiet), hija indirizzata biss parzjalment mill-“Ħarsa Ġenerali tal-istrumenti tal-UE li 
jikkontribwixxu għall-internazzjonalizzazzjoni tan-Negozju Ewropew” tal-Kummissjoni, ippubblikata 
fl-2015 u aġġornata fl-2017, 2019 u 2020. 

VII. Filwaqt li mhuwiex possibbli li jitkejjel l-impatt sħiħ fuq l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, l-

evalwazzjoni interim tal-2017 tal-programm COSME għamlitha ċara li l-EEN kien effettiv. Il-
Kummissjoni u l-EISMEA qed ifittxu li jsaħħu l-impatt fl-EEN imġedded. Qed ifittxu wkoll li jkomplu 
jtejbu l-koordinazzjoni bejn l-EEN u strumenti oħra ta’ internazzjonalizzazzjoni fil-livell tal-UE, 
nazzjonali u reġjonali. 

VIII Għalkemm ma hemm l-ebda korp ta’ koordinazzjoni speċifiku maħtur, minn Marzu 2020 is-

Summits Start-up Europe u laqgħat interni u esterni regolari oħra jikkontribwixxu għall-
koordinazzjoni strateġika tal-inizjattiva lejn l-objettivi ġenerali billi jenfasizzaw il-kontribut tan-
negozji ġodda għat-tkabbir, jipproduċu rakkomandazzjonijiet ta’ politika speċifiċi u jippermettu l-
kooperazzjoni bejn il-proġetti. 

Il-Kummissjoni se tiżviluppa indikaturi u miri addizzjonali biex tkejjel l-effettività ġenerali tal-
inizjattiva. 

IX. L-ewwel inċiż: Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw din ir-rakkomandazzjoni. 

It-tieni inċiż: Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw din ir-rakkomandazzjoni. 

It-tielet inċiż: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet. 

INTRODUZZJONI (Paragrafi 1-19) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

05. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-għan ewlieni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar kien li 

jistabbilixxi l-prinċipji ta’ gwida għall-ħolqien u l-implimentazzjoni tal-politiki kemm fil- 

livell tal-UE kif ukoll fil-livell tal-Istati Membri.  
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13. Il-Kummissjoni tinnota li hemm inizjattivi oħra rilevanti ħafna għall-internazzjonalizzazzjoni 

tal-SMEs bħal dwar il-clusters.  

15. Il-baġit ewlieni għall-EEN għall-2015-2021 ġie mill-programm COSME. Madankollu, permezz 

tal-Istrument għall-SMEs taħt Orizzont 2020, ġie previst finanzjament addizzjonali għal servizzi ta’ 
innovazzjoni speċifiċi biex jgħinu lill-benefiċjarji ta’ dak l-Istrument u biex itejbu l-kapaċitajiet ta’ 
ġestjoni tal-innovazzjoni f’SMEs innovattivi Ewropej. Il-finanzjament tal-UE huwa addizzjonali għas-
servizzi diġà pprovduti fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali mill-membri tal-EEN u huwa mfassal 
biex iżid il-valur Ewropew. 

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 
(Paragrafi 20-23)  

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni. (meta ma jkunx hemm tweġibiet fit-taqsima kollha) Stil 
“normali” 

OSSERVAZZJONIJIET (Paragrafi 24-77) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

24. L-ewwel inċiż: Il-maġġoranza tal-proġetti tal-UE jqisu l-objettiv tad-disseminazzjoni tal-

informazzjoni, mhux biss lill-kumpaniji li jipparteċipaw fil-proġetti, iżda wkoll lill-organizzazzjonijiet 
tan-negozju u pjattaformi nazzjonali oħra. 

It-tieni inċiż: Il-proġetti tal-UE b’dimensjoni internazzjonali spiss jiġu implimentati mid-
Delegazzjonijiet tal-UE. Meta l-kwartieri ġenerali jmexxu l-implimentazzjoni, id-Delegazzjonijiet tal-
UE jkunu involuti mill-fażi inizjali u jinfurmaw/jinvolvu wkoll lill-Istati Membri f’pajjiżi terzi relatati. 

It-tielet inċiż: Il-maġġoranza tal-proġetti segwew eżerċizzji inizjali ta’ mmappjar f’pajjiżi terzi kif 
ukoll missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni. Il-konsultazzjonijiet estensivi f’pajjiżi terzi involvew 
sistematikament lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tan-negozju preżenti fil-pajjiż.  L-
attivitajiet imsemmija għamluha possibbli li titwettaq analiżi aħjar tal-kumpaniji Ewropej f’pajjiżi 
terzi fil-mira u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati.  

26. Appoġġ koerenti u kkoordinat lill-SMEs huwa għan leġittimu. Iżda huwa fatt li l-

globalizzazzjoni u s-swieq li qed jikbru f’pajjiżi terzi qed jimbuttaw lill-awtoritajiet pubbliċi biex iżidu 
l-għadd ta’ strumenti li jappoġġaw lill-kumpaniji tal-UE f’dawn is-swieq barra mill-pajjiż. 

27. Meta jitqies l-għadd kbir ta’ atturi f’dan il-qasam, huwa diffiċli li tinkiseb l-istampa sħiħa, 

parzjalment minħabba li l-proġetti qed jirrispondu għall-miri li qed jimxu f’xena ekonomika globali li 
qed tinbidel. 

28. Il-Ħarsa Ġenerali deskritta hija eżerċizzju intern tal-UE li huwa limitat għall-istrumenti tal-UE 

ddedikati għall-internazzjonalizzazzjoni. Ma tkoprix l-azzjonijiet tal-Istati Membri, preċiżament 
minħabba l-ammont enormi ta’ azzjonijiet żviluppati fil-livell tal-Istati Membri. 
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30. Wara r-riorganizzazzjoni reċenti tad-DĠ GROW, il-Kummissjoni issa għandha unità ddedikata li 

tkopri kemm l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs kif ukoll l-internazzjonalizzazzjoni b’mod aktar 
wiesa’. In-networks ewlenin ta’ appoġġ bħall-ENN u n-networks ta’ clusters huma ċentralizzati wkoll 
f’unità waħda.  Hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn dawn l-unitajiet, u wkoll mal-Unità tal-SMEs. 
Barra minn hekk, il-konsultazzjonijiet bejn is-servizzi obbligatorji jiżguraw il-koordinazzjoni fost is-
servizzi tal-Kummissjoni. 

31. Uħud mill-azzjonijiet bħal dawk biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-benefiċċju tal-FTA (ara l-

paragrafu 35) u l-“Ħarsa Ġenerali lejn l-istrumenti tal-UE li jikkontribwixxu għall-
internazzjonalizzazzjoni tan-Negozju Ewropew” jindirizzaw parzjalment din il-ħtieġa u jipprovdu 
informazzjoni siewja għad-dħul fi swieq ġodda. 

34.  Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 35. 

35. Il-Kummissjoni ħadet diversi azzjonijiet biex tindirizza l-informazzjoni prattika insuffiċjenti 

dwar kif għandhom jintużaw l-FTAs. Minn Ottubru 2020, bl-introduzzjoni tal-għodda Access2Market 
u ROSA (għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini) integrata tagħha u 
Access2Procurement, il-Kummissjoni għamlet progress sinifikanti f’din id-direzzjoni. 
Access2Markets hija mistennija li tespandi s-servizzi fl-2022, kif ukoll il-kopertura ta’ ROSA tal-
ftehimiet kollha sa tmiem l-2022. 

It-tnedija ta’ Access2Markets f’Ottubru 2020 kienet akkumpanjata minn kampanja ta’ 
sensibilizzazzjoni li enfasizzat il-benefiċċji tal-FTAs. Mit-tnedija tagħha, l-użu tal-għodda kien qrib 
il-1.9m viżitatur fl-2021, li jindika li l-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni kienu effettivi. Saru wkoll 
avvenimenti ta’ taħriġ għall-multiplikaturi (bħall-EEN, it-TPOs, id-Delegazzjonijiet tal-UE, l-
assoċjazzjonijiet tan-negozju) li mbagħad jistgħu jxerrdu l-għarfien. 

36. Is-sensibilizzazzjoni hija proċess kontinwu u l-Kummissjoni se tkompli bl-isforzi tagħha f’din 

id-direzzjoni. L-SMEs jeħtieġu l-għajnuna biex jaċċessaw il-benefiċċji tal-FTAs tagħna u 
komunikazzjoni effettiva hija essenzjali biex jiġi sfruttat il-potenzjal tagħhom. Din hija r-raġuni 
għaliex il-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ l-isforzi ta’ komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni għall-SMEs, 
li huma mmexxija mill-Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ (Chief Trade Enforcement Officer, 
CTEO) maħtur f’Lulju 2020. Fl-ewwel sena tal-ħatra tiegħu, inkisbu xi stadji importanti bħall-bini ta’ 
katina b’saħħitha ta’ sorsi ta’ informazzjoni (gwida komprensibbli u spjegazzjonijiet tal-ftehimiet 
kummerċjali b’lingwaġġ simplifikat għall-SMEs), kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u promozzjoni kif 
ukoll bini ta’ sħubija msaħħa mal-partijiet ikkonċernati fl-UE u f’pajjiżi terzi.  

37. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li n-networks ħadu ż-żmien biex jistabbilixxu l-konnessjonijiet 

meħtieġa. Madankollu, huma taw appoġġ siewi lill-SMEs mill-bidu nett. B’mod ċar, aktar ma jkunu 
magħrufa u viżibbli b’mod wiesa’, aktar ikunu jistgħu jiksbu impatt. 

38. L-istrateġija tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs tal-2011 iddikjarat li “l-għan għandu jkun li 

s-servizzi jiffinanzjaw ruħhom waħedhom fuq medda twila ta’ żmien, biex jittaffa r-riskju li fornituri 
privati tas-servizzi jintefgħu ’l barra mis-suq bla bżonn”. Min-natura tagħhom stess u l-
finanzjament relattivament limitat tagħhom, is-servizzi tagħhom ma jistgħux ikunu daqstant 
profondi, speċjalizzati u dettaljati daqs dawk is-servizzi offruti minn konsulenti jew kumpaniji 
speċjalizzati. 

40 Il-Kummissjoni tirrikonoxxi d-diskontinwità finanzjarja li kienet parzjalment minħabba n-nuqqas 

ta’ awtosuffiċjenza.  Fil-każ tal-proġett ELAN, din kienet ukoll minħabba l-bidla fir-regolament 
applikabbli: ELAN kien iffinanzjat permezz tal-istrument ICI+ li ġie tterminat fit-tmiem l-2013 u l-
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istrument il-ġdid (l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp) ma ppermettiex il-finanzjament ta’ 
interventi li primarjament iservu l-interessi tal-UE.    Filwaqt li t-tfassil tal-proġetti ICI+ fix-Xlokk 
tal-Asja inkluda pjan biex isir finanzjarjament sostenibbli wara t-tmiem tal-proġett, dan ma kienx 
possibbli minħabba, fost l-oħrajn, il-limitazzjonijiet marbuta mal-istatus legali f’xi pajjiżi u d-
diffikultajiet biex jiżdiedu l-bażijiet ta’ sħubija.  Minkejja dawn l-isfidi, għad hemm xi effetti 
dejjiema li jirriżultaw min-networks maħluqa mill-ELAN u mill-attivitajiet tal-proġetti ICI+ li 
tkomplew mis-sħab tal-proġetti. 

Kaxxa 5 Is-sostenibbiltà ta’ għadd ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE mnedija matul l-
2014–2020 ma ntlaħqitx  

Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha għall-paragrafu 40 dwar il-proġetti ELAN u ICI+. 

Barra minn hekk, għalkemm ma saritx valutazzjoni tal-impatt speċifika għall-proġetti ICI+ fix-Xlokk 

tal-Asja, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjonijiet fil-pajjiżi fil-mira ma’ Stati Membri u mad-

Delegazzjonijiet tal-UE. Il-proġetti kienu soġġetti wkoll għal Monitoraġġ Orjentat lejn ir-Riżultati 

(Results Oriented Monitoring, MOR), li wassal għal orjentazzjoni mill-ġdid ta’ uħud mill-attivitajiet 

ta’ proġetti u koordinazzjoni aħjar bejn il-proġetti ICI+ fix-Xlokk tal-Asja tal-pajjiżi fil-mira. 

 

42. Ara l-kummenti fil-punt 81. 

43. Filwaqt li ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-

internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, saret evalwazzjoni sistematika tal-proġetti fuq bażi regolari 
bħala parti mill-programmi tas-servizzi rispettivi. 

44. Se jiġi esplorat b’mod serju aktar spazju għall-evalwazzjoni tal-internazzjonalizzazzjoni tal-

SMEs fir-Rapport Annwali dwar is-Suq Uniku li jmiss. 

46. Il-Kummissjoni taqbel u se taħdem mal-EISMEA biex twettaq valutazzjoni ġdida tal-għarfien 

tal-EEN fost l-SMEs. 

47. Il-varjazzjoni fil-prestazzjoni bejn il-pajjiżi u anke bejn konsorzji stabbiliti fl-istess pajjiż huma 

normali minħabba l-fatturi identifikati b’mod korrett fl-awditjar, kif ukoll il-fatturi politiċi u 
ekonomiċi li jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, reġjun għal ieħor u mis-settur ekonomiku. Dan 
huwa riskju komuni għall-konsorzji kollha mogħtija permezz ta’ sejħa kompetittiva għal proposti. 

49. Iċ-ċifra kkwotata għas-sensibilizzazzjoni tal-SMEs dwar l-EEN tmur lura għall-2015, aktar 

minn sitt snin ilu. Anke għaċ-ċifra tal-2015, il-viżibilità ġiet ivvalutata fost l-SMEs kollha, meta l-
grupp fil-mira tal-SMEs tan-Network kien aktar limitat u jkopri biss dawk li jridu jinnovaw u jikbru 
internazzjonalment. 

Sabiex jiġi enfasizzat is-sinifikat tas-sensibilizzazzjoni, kienu meħtieġa rekwiżiti b’saħħithom fir-
rigward ta’ dan mill-applikanti għas-sejħa l-ġdida tal-EEN1. 

                                                 
1 Is-sejħa għal proposti SMP-COSME-2021-EEN Enterprise Europe Network ta’ Ġunju 2021.  
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50. Il-Gwida għall-Applikanti identifikata fl-awditjar tirreferi għas-sejħa għal proposti tal-2014. 

Matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni ġiet ipprovduta gwida addizzjonali. Il-konsorzji kollha huma 
meħtieġa jistabbilixxu sit web nazzjonali (partikolarment importanti f’pajjiżi b’aktar minn konsorzju 
wieħed), fejn ikun disponibbli l-immappjar tal-opportunitajiet ta’ finanzjament. Il-Kummissjoni u l-
EISMEA ħadu miżuri biex itejbu din is-sitwazzjoni fl-EEN il-ġdid. Ġiet imħeġġa wkoll il-kooperazzjoni 
ma’ networks jew sħab oħra, bħall-organizzazzjonijiet ta’ clusters, li jipprovdu struzzjonijiet speċifiċi 
għall-kooperazzjoni diretta2. 

51. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaqblu li hemm ħtieġa għal “integrazzjoni aktar b’saħħitha tal-EEN 

fl-organizzazzjonijiet nazzjonali u reġjonali”. 

Il-Kummissjoni taqbel li l-kooperazzjoni ma’ entitajiet nazzjonali oħra tal-UE f’pajjiżi terzi hija 
importanti. Dan diġà qed iseħħ f’diversi pajjiżi, u l-Kummissjoni u l-EISMEA kontinwament itejbu din 
il-kooperazzjoni fejn possibbli.  

52. Permezz tas-sejħa ta’ Mejju 2021, il-kunċett formali ta’ sħubija assoċjata ġie sostitwit 

b’approċċ flessibbli li permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-EISMEA jistgħu jikkonkludu ftehimiet 
bilaterali ma’ organizzazzjonijiet rilevanti. Il-konsorzji reġjonali u nazzjonali jistgħu jistabbilixxu 
ftehimiet ta’ kooperazzjoni fil-livell tagħhom. Il-memoranda speċifiċi ta’ qbil mhumiex l-uniċi 
għodod għall-kooperazzjoni u jistgħu ma jkunux meħtieġa jew xierqa3.  

. 

53. Fl-EEN il-ġdid, il-Kummissjoni u l-EISMEA se jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ b’każ kif il-

kooperazzjoni tista’ tiġi żgurata bl-aħjar mod.   

Il-BEI pparteċipa f’seminars ta’ taħriġ tal-Kummissjoni u l-EISMEA biex jinforma lill-membri tal-EEN 
dwar ir-rwol tiegħu u s-servizzi ta’ appoġġ konsultattiv tiegħu u jkompli jagħti taħriġ kif mitlub min-
Network permezz tal-Kummissjoni u l-EISMEA.   

54. Barra minn hekk, il-BCCs, jew mill-2022, is-Sħab tan-Network Internazzjonali tal-EEN huma 

meħtieġa jżommu standard ta’ kwalità, minbarra li juru l-attivitajiet tagħhom relatati mal-EEN 
(permezz tal-KPIs). Jekk jonqsu milli jagħmlu dan, dan jista’ jwassal biex jitilfu l-istatus tal-EEN 
tagħhom. 

56. Il-kopertura tal-EEN f’pajjiżi li mhumiex tal-COSME hija bbażata fuq applikazzjonijiet 

kwalitattivi riċevuti biex is-sejħiet ippubblikati jsiru BCC. Il-Kummissjoni u l-EISMEA se jkomplu 
jiffiltraw l-applikazzjonijiet li ma jissodisfawx l-istandards ta’ kwalità tal-EEN. Il-Kummissjoni u l-
EISMEA ppubbliċizzaw b’mod wiesa’ din is-sejħa inkluż jum ta’ informazzjoni aċċessibbli għall-
pubbliku, iżda wkoll permezz tad-delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi sħab ewlenin. 

Se tingħata prijorità lill-applikazzjonijiet minn pajjiżi u/jew blokok kummerċjali li magħhom l-UE: 
ikkonkludiet FTAs komprensivi, ftehimiet ta’ sħubija ekonomika u/jew ftehimiet ta’ investiment; 
stabbiliet sħubijiet ta’ riċerka u innovazzjoni b’saħħithom; jew diġà għandha negozju tajjeb u 
infrastruttura ta’ appoġġ għall-SMEs u hija lesta li tinvesti fl-espansjoni tagħha4. 

                                                 
2 Ara t-Taqsima 2.3.5.; 2.4.1.2; tas-sejħa għal proposti SMP-COSME-2021-EEN Enterprise Europe Network 

ta’ Ġunju 2021 

3 Fis-Sejħa, għadd ta’ għażliet u mezzi ta’ kooperazzjoni differenti huma pprovduti 

4 Is-sejħa EEN International Network Partners ta’ Lulju 2021, p6. 
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57. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-possibbiltà ta’ differenzi fil-kwalità tas-servizz ta’ konsorzji 

differenti fil-pajjiżi u/jew fir-reġjuni.  

Il-Kummissjoni, flimkien mal-EISMEA, timmonitorja kontinwament il-prestazzjoni tan-network tal-
EEN f’pajjiżi terzi, biex iżżomm ċertu standard, fl-istess ħin, min-natura; mhuwiex possibbli li jkun 
hemm kwalità uniformi f’tant ġeografiji differenti. Permezz tas-Sejħa, saret enfasi speċjali fuq l-
iżgurar ta’ livell għoli komuni ta’ servizz. 

58. Il-Kummissjoni u l-EISMEA wettqu taħriġ konsiderevoli dwar l-aċċess għal finanzjament u 

ħadmu wkoll mill-qrib biex jappoġġaw lill-SMEs tal-UE biex jieħdu vantaġġ mill-ftehimiet ta’ 
kummerċ ħieles. Fl-EEN il-ġdid, il-Kummissjoni u l-EISMEA se jaħdmu mill-qrib mal-membri tal-EEN 
u b’mod partikolari mal-Gruppi Tematiċi tal-Aċċess għal Finanzjament u l-Internazzjonalizzazzjoni 
biex jidentifikaw u jindirizzaw aktar il-ħtiġijiet ta’ taħriġ. 

59. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jirrikonoxxu li l-viżibbiltà u l-aċċessibilità online ta’ din l-

informazzjoni jvarjaw b’mod konsiderevoli bejn il-membri tal-EEN. Il-Kummissjoni u l-EISMEA 
impenjaw ruħhom li jtejbu u jarmonizzaw kontinwament l-aċċessibbiltà u l-viżibbiltà ta’ din l-
informazzjoni fl-EEN, kif ukoll fl-EIAH u l-portali tal-Kummissjoni. 

60. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jixtiequ jenfasizzaw li l-EEN għandu Grupp Tematiku (Thematic 

Group, TG) speċifiku ddedikat għal dan is-suġġett ta’ Aċċess għal Finanzjament, b’mod partikolari 
mill-SMEs, b’laqgħat u skambji regolari. Ara wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni fil-paragrafu 58. 

61. Permezz tal-EEN il-ġdid, qed jiġu stabbiliti punti ta’ kuntatt permanenti tal-FTA. 

Minkejja l-pandemija, il-Kummissjoni xorta rnexxielha torganizza sessjoni virtwali ta’ taħriġ lil min 
iħarreġ fl-2021 biex l-EEN jintroduċi l-portal Access2Markets5.  Sal-lum, il-Kummissjoni organizzat 
seminars ta’ taħriġ f’22 mill-24 lingwa tal-UE u laħqet b’suċċess lill-parteċipanti minn kull Stat 
Membru fl-avvenimenti ta’ taħriġ virtwali tagħna. 

62. L-EISMEA żviluppat u aġġornat il-pjattaforma għall-Komunità tal-EEN - Networking, Tagħlim u 

Kondiviżjoni fil-bidu tal-2022. Dan l-aġġornament għandu jipprovdi aċċess aktar faċli għall-għodod 
meħtieġa għall-EEN biex jipprovdi servizz aħjar matul il-vjaġġ tal-klijent. 

63. Kull sena jiġi definit u rfinat kalendarju ta’ taħriġ indikattiv ċentralizzat matul is-sena.  

Bħala parti minn dan, il-Kummissjoni u l-EISMEA se jivvalutaw il-ħtieġa potenzjali għal aktar taħriġ 
dwar l-aċċess għal finanzjament u l-FTAs u jwieġbu billi jiżviluppaw programmi ta’ taħriġ xierqa li 
jinkludu, kif xieraq, l-elementi mogħtija mill-BEI/FEI. 

68. Mill-proġetti Startup Europe, xi sħab komplew il-kollaborazzjoni tagħhom dwar l-attivitajiet 

tagħhom, għalkemm taħt isem differenti.  

71. Il-Kummissjoni, stabbiliet għadd ta’ negozji ġodda u setturi tat-teknoloġija li rċevew appoġġ, 

kif ukoll għadd ta’ Stati Membri u pajjiżi assoċjati koperti mill-proġetti.  Madankollu, fil-livell tal-
inizjattiva kollha huma meħtieġa aktar sforzi biex jiġu definiti miżuri addizzjonali ta’ progress. 
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72. Għalkemm ma hemm l-ebda korp ta’ koordinazzjoni speċifiku maħtur, is-Summits Start-up 

Europe u laqgħat interni u esterni regolari oħra jikkontribwixxu għall-koordinazzjoni strateġika tal-
inizjattiva lejn l-objettivi ġenerali billi jenfasizzaw il-kontribut tan-negozji ġodda għat-tkabbir, 
jipproduċu rakkomandazzjonijiet ta’ politika speċifiċi u jippermettu l-kooperazzjoni bejn il-proġetti. 

73. Mill-2019, Startup Europe qed isaħħaħ konsiderevolment il-koordinazzjoni mal-EEN.  Barra 

minn hekk, mill-2021, Startup Europe sar parti mill-Programm ta’ Ħidma tal-EIC. Il-koordinazzjoni 
mal-inizjattivi tal-Istati Membri u fosthom issaħħet ukoll permezz tal-iffirmar tal-Istandard tal-UE 
għan-Negozji l-Ġodda li jaqa’ taħt il-kompetenzi nazzjonali f’Marzu 20216. 

Fir-rigward tal-koordinazzjoni ma’ inizjattivi nazzjonali, isiru diskussjonijiet biennali mar-
rappreżentanti ta’ programmi nazzjonali fil-qasam tan-negozji ġodda u fil-livell tal-kumitati tal-
programm biex jaqblu dwar il-programm ta’ ħidma u biex jirrappurtaw dwar il-kisbiet. 

Permezz tal-ENN il-ġdid, inħoloq Grupp Tematiku ġdid “Start-ups & Scale-ups” tal-membri tal-EEN. 
Il-Kummissjoni u l-EISMEA se jaħdmu mal-Grupp biex jiżguraw kooperazzjoni ma’ Startup Europe.  

Sal-2019, is-Summit annwali Startup Europe ppermetta li l-proġetti jikkondividu d-data, l-
esperjenzi u jiddiskutu s-sinerġiji u jidentifikaw il-kollaborazzjonijiet. Minħabba l-pandemija, dawn 
is-Summits ma seħħewx fl-2020 u fl-2021. 

75. Il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri u l-Iżlanda ffirmaw id-dikjarazzjoni dwar l-

Istandard tal-UE għan-Negozji l-Ġodda li jaqa’ taħt il-kompetenzi nazzjonali fl-2021, biex 
jappoġġaw negozji ġodda madwar l-Ewropa f’kull stadju tal-iżvilupp tagħhom. L-azzjonijiet proposti 
se joħolqu kundizzjonijiet aktar favorevoli għan-negozji ġodda fil-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom u jissimplifikaw il-proċessi tat-twaqqif tan-negozji, l-attrazzjoni tat-talent u l-
parteċipazzjoni fl-akkwisti pubbliċi. Il-Kummissjoni adottat ukoll mira li tirdoppja l-ammont ta’ 
unicorns fl-UE sal-2030 fil-Komunikazzjoni dwar id-Deċennju Diġitali ta’ Marzu 2021. Ir-
Regolament tal-Kummissjoni dwar l-Investiment Dirett Barrani u l-mekkaniżmu tal-iskrinjar 7  
 huwa wkoll hemm biex jittaffa r-riskju fir-rigward tal-akkwist tal-assi strateġiċi. 

 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 
(Paragrafi 78-90) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

78. Il-ħidma għat-titjib tal-koerenza u l-koordinazzjoni hija objettiv ta’ terminu medju u twil. Il-

kompitu huwa kumpless ħafna minħabba l-għadd ta’ atturi involuti (fl-UE u lil hinn minnha) u l-
multipliċità tal-proġetti. 

                                                 
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-

support-growth-eu-startups 

7 Ir-Regolament (UE) 2019/452 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 li jistabbilixxi 
qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj 
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79. Fil-fatt, naqblu dwar il-fatt li mhux l-azzjonijiet implimentati kollha kienu ta’ suċċess. 

Madankollu, it-tagħlimiet meħuda huma rilevanti wkoll. Pereżempju, it-tnedija u t-tħaddim ta’ 
portal online multilingwi li jgħaqqad is-servizzi kollha tal-UE u tal-Istati Membri b’appoġġ għall-
Internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs urew li kienu kumplessi wisq u talbu kwantità kbira ta’ riżorsi. 

80. Il-koordinazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tjiebet b’laqgħat regolari mat-TPOs; u l-ħolqien 

reċenti tan-Network Ewropew tat-TPOs. 

Id-Delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu u jinfurmaw lill-Ambaxxati tal-Istati Membri dwar il-proġetti 
żviluppati fil-qasam, anke l-Kumitat għall-Aċċess għas-Suq (laqgħat tal-UE mal-Istati Membri) 
jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjonijiet żviluppati mill-UE f’pajjiżi terzi. 

81. Issa qed jittieħdu passi ta’ ppjanar inizjali għall-evalwazzjoni finali tal-programm COSME. 

Minħabba l-perjodu ta’ żmien twil previst għall-implimentazzjoni ta’ ċerti tipi ta’ azzjonijiet 
appoġġati minn COSME, evalwazzjoni aktar bikrija ma tkunx tista’ tidentifika bis-sħiħ ir-riżultati tal-
programm. 

Il-kwistjoni tas-sostenibbiltà ta’ wħud mill-proġetti hija kumplessa, fis-sens li ħafna proġetti ma 
tħallewx jagħmlu profitti. 

82 Il-Kummissjoni u l-EISMEA jinnotaw it-twissijiet dwar il-prijoritizzazzjoni ta’ pajjiżi permezz tas-

sejħa tas-sħab tan-network internazzjonali msemmija hawn fuq. 

83. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaqblu, filwaqt li jinnotaw id-diffikultajiet biex jiġu żgurati livelli 

għoljin b’mod uniformi ta’ kisbiet. Flimkien, huma se jaħdmu biex jiżguraw li l-membri tal-EEN 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ viżibbiltà u komunikazzjoni. 

84. Filwaqt li ftehimiet ta’ kooperazzjoni formali jistgħu jkunu meħtieġa, dawn huma biss waħda 

mill-għodod disponibbli. 

85. Il-Kummissjoni, flimkien mal-EISMEA, timmonitorja kontinwament il-prestazzjoni tan-network 

tal-EEN f’pajjiżi terzi u taġixxi fejn meħtieġ. Huma ppromwovew b’mod attiv is-sejħa l-ġdida iżda 
ma jistgħux jiggarantixxu jew jiżguraw applikazzjonijiet minn pajjiżi partikolari. Barra minn hekk, l-
applikanti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà u jridu jgħaddu mill-proċess ta’ evalwazzjoni. 

86. Il-Kummissjoni u l-EISMEA se jħarsu lejn aktar taħriġ u kooperazzjoni mill-qrib dwar il-

kwistjonijiet tal-aċċess għal finanzjament u l-FTAs u se jħarsu wkoll lejn modi kif iżidu s-
sensibilizzazzjoni u l-effett multiplikatur tat-taħriġ ipprovdut lin-Network. Se jkomplu jiżviluppaw 
kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-BEI/FEI8. Fi Frar 2022 ġew introdotti għodod ġodda tal-IT. 

87. Il-baġit ta’ Start-up Europe kien limitat għal EUR 30 miljun mill-2014 sal-2020. 

88. Ara t-tweġiba għall-paragrafi 72 u 73. 

89. Ara t-tweġiba fil-punt 71. 

                                                 
8 Barra minn hekk, il-BEI ta preżentazzjoni dwar id-diliġenza dovuta tal-BEI relatata mal-Kunsill Ewropew 

tal-Innovazzjoni lill-membri tal-EEN fis-sessjoni ta’ taħriġ organizzata mill-Kummissjoni u l-EISMEA fit-18 
u d-19 ta’ Novembru 2021. Il-BEI jinsab lest li jipparteċipa f’avvenimenti futuri biex jippreżenta, fost l-
oħrajn, l-għodod tal-IT reċentement żviluppati, inkluż il-Green Checker. 



 

10 

90. L-aċċess għas-swieq potenzjali kollha u l-opportunitajiet ta’ finanzjament (inklużi s-swieq 

internazzjonali) huwa kruċjali biex in-negozji ġodda Ewropej jikbru u jsiru mexxejja globali. L-
organizzazzjoni ta’ avvenimenti ta’ tlaqqigħ ta’ negozji li qed jespandu b’mod korporattiv, bil-ħsieb 
li jkun hemm sħubijiet fit-tul, anke jekk twassal għal akkwisti, hija milqugħa sakemm tippermetti 
lin-negozji ġodda jkomplu joperaw u jikbru fl-UE. L-aċċess għas-swieq potenzjali kollha u l-
opportunitajiet ta’ finanzjament (inklużi s-swieq internazzjonali) huwa kruċjali biex in-negozji ġodda 
Ewropej jikbru u jsiru mexxejja globali. L-organizzazzjoni ta’ avvenimenti ta’ tlaqqigħ ta’ negozji li 
qed jespandu b’mod korporattiv, bil-ħsieb li jkun hemm sħubijiet fit-tul, anke jekk twassal għal 
akkwisti, hija milqugħa sakemm tippermetti lin-negozji ġodda jkomplu joperaw u jikbru fl-UE. 

Rakkomandazzjoni 1 - Żieda fis-sensibilizzazzjoni, il-

koerenza u s-sostenibbiltà tal-appoġġ għall-

internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs 

1.A. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li taġġorna l-“Ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti tal-UE li 
jikkontribwixxu għall-internazzjonalizzazzjoni tan-Negozju Ewropew” tagħha fuq bażi regolari u, fi 
kwalunkwe każ, qabel tmiem l-2023.  

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li permezz ta’ ġestjoni kondiviża, l-Artikolu 49 tar-Regolament 
(UE) 2021/1060 jipprevedi l-obbligu li tiġi ppubblikata informazzjoni dwar proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni. 

1.B. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

L-analiżi u l-identifikazzjoni tal-lakuni u d-duplikazzjonijiet huma l-ewwel pass, u għandhom 
jitwettqu qabel ma tiġi pprovduta soluzzjoni biex jitrawmu s-sinerġiji. 

1.C. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 

L-orjentazzjonijiet tal-Programm tas-Suq Uniku il-ġdid iqisu l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-
evalwazzjoni interim tal-azzjonijiet/programmi preċedenti.   

L-evalwazzjoni u l-valutazzjonijiet tal-impatt se jitwettqu prinċipalment fil-livell tal-Programm tas-
Suq Uniku. Is-servizzi li jimplimentaw l-attivitajiet taħt kull objettiv speċifiku huma responsabbli 
għat-tħejjija, il-ġbir u l-kompilazzjoni tad-data għal monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa tal-attivitajiet 
tagħhom stess u jħejju r-rapportar meħtieġ (ref. Objettiv 3.2.b tal-pilastru tal-SMEs tal-Att Bażiku 
dwar il-Programm tas-Suq Uniku).   

 L-evalwazzjoni finali tal-COSME (2023) u l-evalwazzjoni interim tal-Programm tas-Suq Uniku fis-
sena 4 tal-programm it-tnejn se jipprovdu informazzjoni li tiġġustifika azzjonijiet futuri, inkluż 
kwalunkwe azzjoni dwar l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. Huma previsti wkoll evalwazzjonijiet 
speċifiċi għal diversi azzjonijiet ewlenin. 

1. D. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Il-valutazzjoni tal-effettività tal-istrateġija tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs se tkun kompitu 
kumpless, filwaqt li jitqies l-impatt ta’ politiki oħra (il-politika tal-SMEs, il-Politika tal-Kummerċ, il-
Politika Industrijali, il-Politika Reġjonali, il-Politika tal-Iżvilupp). 
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Rakkomandazzjoni 2 - Żieda fil-viżibbiltà tan-Network 

Enterprise Europe, il-kooperazzjoni tiegħu ma’ programmi 

simili oħra, u l-attivitajiet ta’ taħriġ u l-kopertura 

ġeografika tiegħu  

 2.A. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw ir-rakkomandazzjoni.  

  

 2.B. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw ir-rakkomandazzjoni. 

  

 2.C. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw ir-rakkomandazzjoni. 

  

 2.D. Il-Kummissjoni u l-EISMEA jaċċettaw ir-rakkomandazzjoni. 

 

Rakkomandazzjoni 3 - Titjib tal-monitoraġġ u l-effettività 

fit-tul tal-inizjattiva Startup Europe 

3.A Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 

Il-Kummissjoni tħeġġeġ is-sostenibbiltà fit-tul tal-attivitajiet tal-proġetti, iżda madankollu hija 
limitata fl-“infurzar ta’ dan” ladarba l-proġett jitlesta u l-konsorzju jissolva. Madankollu, is-sħab 
individwali tal-proġett jistgħu jiddeċiedu li jkomplu xi attivitajiet tal-proġett wara li l-proġett ikun 
intemm. 

3.B. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 

3.C. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 
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