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I.

INTRODUZZJONI

Il-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi ż-Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs) - COSME
- huwa l-programm tal-Unjoni biex jissaħħu l-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi, biex
titħeġġeġ kultura imprenditorjali u biex jiġu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs. Huwa
jikkontribwixxi għall-objettivi ġenerali tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli
u inklużiv filwaqt li jfittex li jottimizza s-sinerġiji ma' programmi oħra tal-UE bħal Orizzont 2020 u lFondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE).
Kif stipulat fir-Regolament dwar il-COSME1, il-Kummissjoni wettqet l-evalwazzjoni interim talprogramm sabiex tevalwa r-rilevanza u l-valur miżjud tiegħu kif ukoll l-effettività u l-effiċjenza talimplimentazzjoni tiegħu u l-koerenza tiegħu ma' programmi oħra tal-UE.
Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor is-sejbiet ewlenin tal-evalwazzjoni, jislet il-konklużjonijiet u ttagħlimiet meħuda. Huwa akkumpanjat minn Dokument ta' Ħidma tal-Persunal aktar dettaljat.
II.

SFOND

Il-COSME jsegwi l-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP)2, implimentat bejn l2007 u l-2013 b'pakkett baġitarju ta' EUR 3,6 biljun3. L-objettivi tiegħu kienu li jikkontribwixxi għattisħiħ tal-produttività, tal-kapaċità ta' innovazzjoni u tat-tkabbir sostenibbli. Is-CIP kien jinkludi tliet
"pilastri": il-Programm għall-Intraprenditorjat u l-Innovazzjoni (EIP), il-Programm ta' Appoġġ għallPolitika tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT-PSP) u l-Programm Enerġija
Intelliġenti — Ewropa (IEE).
Fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, l-attivitajiet taħt l-ICT-PSP u l-IEE tqiegħdu taħt Orizzont
2020, filwaqt li l-attivitajiet taħt il-programm EIP kienu fil-biċċa l-kbira trasferiti għall-COSME.
Madwar 60% tal-baġit tas-CIP kien iddedikat għall-EIP. L-EIP appoġġa l-aċċess għall-finanzi għallSMEs, in-Netwerk Enterprise Europe (EEN), Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ (EYE), il-Helpdesks
għad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (DPI) għall-SMEs u attivitajiet immirati lejn it-trawwim talkultura intraprenditorjali u l-ħolqien ta' kundizzjonijiet ta’ qafas aħjar għall-SMEs li joperaw fl-UE. FilCOSME ma ġiet inkluża l-ebda referenza għall-innovazzjoni, filwaqt li ġiet introdotta attenzjoni
speċjali għat-turiżmu.4
Il-valutazzjoni tal-impatt5 li takkumpanja l-proposta għal regolament tal-COSME6 identifikat ilfallimenti tas-suq li ġejjin: aċċess problematiku għall-finanzi għall-SMEs; livelli baxxi ta' ħolqien ta’
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ditti intraprenditorjali u prestazzjoni fqira; spirtu intraprenditorjali dgħajjef; ambjent tan-negozju li
ma jwassalx għal negozji ġodda u għat-tkabbir tagħhom; kwistjonijiet li jipprevjenu lispeċjalizzazzjoni tal-industrija u l-kompetittività settorjali; internazzjonalizzazzjoni limitata tal-SMEs
ġewwa u barra l-Ewropa.
L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-COSME ġew imfassla biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. L-għażla
ppreferuta biex jintlaħqu dawn l-objettivi kienet il-kontinwazzjoni, taħt il-COSME, tal-azzjonijiet
kollha tal-EIP (EUR 2,2 biljun), minbarra l-innovazzjoni (madwar EUR 600 miljun). Il-pakkett
finanzjarju tal-COSME jlaħħaq l-EUR 2,3 biljun għall-perjodu 2014-2020.
Il-programm COSME huwa prinċipalment implimentat mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar
u Medji, l-EASME, f'isem il-Kummissjoni Ewropea (il-KE) bl-eċċezzjoni tal-istrumenti finanzjarji li qed
jiġu implimentati mill-Fond Ewropew għall-Investiment (FEI) f'isem il-KE. Il-programm huwa miftuħ
ukoll għal pajjiżi terzi, li mhumiex fl-UE7.

III.

IMPLIMENTAZZJONI - IS-SITWAZZJONI ATTWALI

Kif jidher mill-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, ir-rati ta' eżekuzzjoni tal-baġit tal-COSME huma tajbin.
Fl-2014, ġie eżegwit 99,87 % tal-baġit operazzjonali8 disponibbli (EUR 247 miljun); fl-2015, ġie
eżegwit 99,38 % tal-baġit operazzjonali disponibbli (EUR 329 miljun); fl-2016, ġie eżegwit 96,69 % talbaġit operazzjonali disponibbli (EUR 336 miljun). L-istrutturi ta' implimentazzjoni għall-istrumenti
finanzjarji u n-Netwerk Enterprise Europe kienu fis-seħħ u kienu qegħdin jagħtu r-riżultati. Ġie
pprovdut ukoll rinforz ieħor ta' EUR 550 miljun tal-istrumenti finanzjarji permezz tal-Fond Ewropew
għall-Investimenti Strateġiċi.
Aċċess għall-Finanzi - objettiv speċifiku 1
Mill-inqas 60% tar-riżorsi tal-Programm (jiġifieri EUR 1400 miljun) huma allokati lill-Istrumenti
Finanzjarji tal-COSME, lill-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self (LGF) u l-Faċilità għall-Ekwità għat-Tkabbir
(EFG). Dawn jibnu fuq is-suċċess tal-Istrumenti Finanzjarji tal-Programm Kwadru għall-Kompetittività
u l-Innovazzjoni (CIP) (2007-2013) li għen sabiex jimmobilizza aktar minn EUR 21 biljun f’self u
EUR 3 biljun f’kapital ta’ riskju lil aktar minn 380 000 SME fl-Ewropa.
Is-sejħiet għal espressjoni ta' interess għall-istrumenti finanzjarji ppubblikati fl-2014 iġġeneraw
interess qawwi minn intermedjarji finanzjarji fl-UE kollha u f'pajjiżi li mhumiex Stati Membri tal-UE li
jipparteċipaw fil-COSME, speċjalment għal-LGF. Id-domanda qawwija fis-suq għal-LGF kompliet fl2015, bil-konsegwenza li l-baġit kollu disponibbli għall-2014-2015 ġie eżawrit sa nofs l-2015. Bissaħħa tal-garanzija mogħtija mill-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku (FEIS)9 il-FEI seta’
jkompli jiffirma l-ftehimiet ta' garanzija LGF tal-COSME fit-tieni nofs tal-2015. Fl-aħħar tal-2016,
kważi 143 000 SME f'21 pajjiż parteċipant irċevew finanzjament għal kważi EUR 5,5 biljun10 filkuntest tal-LGF imtejba. It-titjib tal-LGF tal-COSME bis-saħħa tal-garanzija tal-FEIS kompla fl-2016 u
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fl-2017, b'effett pożittiv fuq il-finanzjament disponibbli għall-SMEs aktar riskjużi aktar kmieni milli
kien ikun il-każ bil-baġit tal-COSME biss, u b’hekk ħaffef il-finanzjament tal-ekonomija reali.
Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi inerenti tal-faċilitajiet ta' ekwità, li jinvolvu proċessi aktar
kumplessi tad-diliġenza dovuta u tal-ġbir tal-fondi, l-iffirmar tal-ftehimiet dwar il-fondi ħa aktar
żmien. L-ewwel ħames tranżazzjonijiet fil-kuntest tal-EFG, fosthom tliet fondi f'diversi stadji flimkien
mal-Faċilità ta' Ekwità InnovFin għall-Istadju Bikri stabbilit taħt Orizzont 2020, ġew iffirmati fi tmiem
l-2015. L-ewwel investimenti fl-SMEs taħt dawn il-ftehimiet saru fl-2016.

Aċċess għas-swieq - objettiv speċifiku 2
Il-COSME jgħin lill-intrapriżi Ewropej u, b'mod partikolari lill-SMEs, biex iwettqu attivitajiet ta’
negozju fis-Suq Uniku kif ukoll biex jesportaw barra mill-Ewropa. Aktar minn żewġ terzi tal-baġit talCOSME għall-aċċess għas-swieq huwa ddedikat għan-Netwerk Enterprise Europe (EEN), li jgħin lillSMEs jsibu sħab fl-oqsma tan-negozju, tat-teknoloġija u tar-riċerka fl-UE u f’pajjiżi terzi. Huwa
jippromwovi wkoll il-parteċipazzjoni tal-SMEs fi programmi ta' finanzjament tal-UE bħal
Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej.
L-EEN beda l-attivitajiet tiegħu kif ippjanat fl-1/1/2015 (l-attivitajiet fl-2014 kienu għadhom koperti
mill-programm CIP). Intgħażlu 92 konsorzju b'riżultat ta' żewġ sejħiet għal proposti. F'dan l-istadju nNetwerk kien jinkludi 525 organizzazzjoni fl-UE u 80 organizzazzjoni fit-tmien pajjiżi parteċipanti talCOSME11; huma ffirmaw ftehimiet qafas ta' sħubija li jkopru perjodu ta' seba' snin u ftehimiet
speċifiċi ta' għotjiet għall-perjodi operazzjonali 2015-2016 u 2017-2018.
In-Netwerk Enterprise Europe (madwar 3 000 membru tal-persunal) involva, fuq bażi annwali, aktar
minn 200 000 SME f'avvenimenti lokali, ipprovda servizzi konsultattivi speċjalizzati lil 70 000 SME
dwar l-aċċess għall-finanzi, in-negozju u t-teknoloġija tad-DPI, servizzi ta' effiċjenza fir-riżorsi, eċċ.
Madwar 25 000 SME jieħdu sehem f'avvenimenti ta' tlaqqigħ kull sena li jirriżultaw f'madwar 2 500
sħubija internazzjonali ffirmati bejn SMEs.
Taħt l-objettiv speċifiku 2, il-COSME huwa implimentat ukoll permezz tal-finanzjament ta' diversi
proġetti iżgħar oħra; l-iktar importanti huma:






Il-portal tan-negozju Your Europe Business għal madwar EUR 0,5 miljun fis-sena;
Il-helpdesks tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (DPI) fiċ-Ċina, fl-Amerika Latina u fix-Xlokk tal-Asja
għal EUR 7,2 miljun;
Iċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali UE- Ġappun EUR 2,7 miljun fis-sena;
Punti ta' kuntatt waħdieni mtejba fl-Istati Membri għal EUR 1 miljun;
It-titjib tal-aċċess għall-SMEs fl-akkwist pubbliku, EUR 1 miljun.

It-titjib tal-kundizzjonijiet qafas għan-negozji - objettiv speċifiku 3
Il-COSME jiffinanzja azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-ambjent tan-negozju għall-SMEs bħal
raggruppamenti u teknoloġiji diġitali, inaqqsu l-burokrazija u jippromwovu l-prinċipju "Aħseb lEwwel fiż-Żgħir" u jtejbu l-kompetittività tas-setturi li għandhom importanza strateġika għallekonomija Ewropea, inkluż it-turiżmu.
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Dan l-objettiv huwa implimentat permezz ta' varjetà wiesgħa ta' azzjonijiet iżgħar, permezz ta'
sejħiet għall-proposti u sejħiet għall-offerti bħal:












Il-Ħiliet Diġitali għall-kompetittività u l-Innovazzjoni, madwar EUR 3 miljun fis-sena;
Il-programm ta' internazzjonalizzazzjoni tar-raggruppamenti għall-SMEs, li jvarja minn EUR 3,5 sa
EUR 5 miljuni fis-sena;
Il-programm ta' Eċċellenza tar-Raggruppamenti għal EUR 1,5 miljun fis-sena;
Modernizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Industrija (Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, Manifattura Avvanzata,
eċċ.) għal medja ta' EUR 5 miljun fis-sena;
Diversi attivitajiet ta' appoġġ għall-SMEs fis-setturi industrijali (il-Kostruzzjoni, il-Kimika, l-Ajrunawtika,
id-Difiża, il-katina tal-provvista tal-ikel, l-Effiċjenza fir-Riżorsi, id-Disinn, il-Bijoprodotti, …); li jvarjaw
bejn EUR 5 u 8 biljun fis-sena;
Il-monitoraġġ u s-segwitu tal-politika dwar l-SMEs, medja ta' EUR 5 miljun fis-sena:
o L-Analiżi tal-Prestazzjoni tal-SMEs;
o L-assemblea tal-SME;
o In-Netwerk tar-Rappreżentanti tal-SMEs;
o L-għodod ta' komunikazzjoni bħall-Business Planet fuq il-Euronews u l-portal tal-SMEs;
Pjattaforma tal-UE REFIT għal tnaqqis fil-piż regolatorju, medja ta' EUR 0,5 miljun fis-sena
L-appoġġ għas-settur tat-Turiżmu għal baġit li jvarja minn EUR 5 sa EUR 9 miljun fis-sena;
Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u tal-intraprenditorija soċjali, għal baġit li jvarja minn EUR 0,5 sa
EUR 2 miljun fis-sena.

Bejn l-2014 u l-2016, ġew allokati EUR 109,3 miljun għal dan l-objettiv, li jirrappreżentaw 12 % talpakkett finanzjarju. L-ewwel sejħiet taħt dan l-objettiv ġew ippubblikati fi tmiem l-2014 u meta
wieħed jikkunsidra l-perjodu ta' eżekuzzjoni, ħafna mill-azzjonijiet bdew jagħtu l-frott biss wara llimitu ta’ żmien għal din l-evalwazzjoni.
Il-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-piż amministrattiv ikkontribwixxa għall-iskambju ta' prattiki tajba u
għas-segwitu u ħejja t-triq għall-pjattaforma REFIT tal-UE. L-Analiżi tal-Prestazzjoni tal-SMEs
ipprovdiet ħarsa ġenerali tal-SMEs Ewropej u informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Att
dwar in-Negozji ż-Żgħar. L-informazzjoni speċifika għall-Istati Membri iddaħħlet firrakkomandazzjonijiet tas-Semestru Ewropew speċifiċi għall-pajjiż. In-Netwerk tar-Rappreżentanti talSMEs, l-Assemblea annwali tal-SMEs u l-Ġimgħa Ewropea tal-SMEs ipprovdew fora għassensibilizzazzjoni u l-iskambju tal-prattiki tajbin fl-oqsma kollha tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar. Laħħar iżda mhux l-inqas, ir-raba’ staġun ta’ Business Planet fuq l-istazzjon televiżiv Euronews beda
fit-12 ta’ Ġunju 2015.
Il-kampanja tal-Ħiliet Diġitali għall-Impjiegi kopriet 30 pajjiż, involviet 384 organizzazzjoni, ġabret
aktar minn 300 000 parteċipant u rriżultat f’madwar 115-il miljun persuna esposta għall-kampanja.
Is-sejħa għall-proposti "Prodotti tal-konsumatur ibbażati fuq id-disinn" (b'baġit disponibbli ta'
EUR 4 miljun) irriżultat fis-selezzjoni ta’ 10 proġetti ta’ SMEs biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet diġitali
innovattivi li jtejbu l-proċessi tad-disinn u l-komunikazzjoni fil-katina tal-valur tat-tessuti u talħwejjeġ, prodotti innovattivi li jinkorporaw teknoloġiji diġitali għall-prodotti u mudelli kummerċjali
ġodda li jindirizzaw l-isfidi ambjentali u tas-soċjetà.
L-inizjattivi tat-turiżmu kkontribwew għat-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tat-turiżmu Ewropew. Linizjattivi ddedikati għaż-żieda fil-flussi ta' turisti anzjani u żgħażagħ ikkontribwew biex tiġi ġġenerata
estensjoni tal-istaġun tat-turiżmu. Azzjonijiet li jtejbu l-aċċessibbiltà tat-turiżmu kkontribwew għattitjib tal-faċilitajiet u s-servizzi għat-turisti bi bżonnijiet ta’ aċċess speċjali. Il-viżibbiltà tadDestinazzjonijiet Ewropej ta’ Eċċellenza ttejbet, u b’hekk għandu jkun hemm żieda potenzjali filwasliet ta’ turisti u fid-dħul lokali li jirriżulta għad-destinazzjonijiet u l-operaturi tat-turiżmu.
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Attivitajiet u avvenimenti ta’ sensibilizzazzjoni ħolqu viżibbiltà u adozzjoni akbar tal-inizjattivi tatturiżmu.
Fl-2014-2016, is-sejħiet tal-Clusters Go International involvew 25 Sħubija Strateġika Ewropea ta’
Raggruppamenti (ESCPs), li jirrappreżentaw 145 organizzazzjoni ta' raggruppamenti fi 23 pajjiż
Ewropew u aktar minn 17 000 SME Ewropea. Ġew iffinanzjati 15 mill-25 ESCP magħżula. L-10 sħubiji
l-oħra ngħataw iċ-ċertifikat tal-ESCP u ġew imħeġġa jkomplu s-sħubiji tagħhom fuq bażi volontarja,
mingħajr il-finanzjament tal-COSME. Il-15-il sħubija kofinanzjata jirrappreżentaw madwar 95
raggruppament li jilħqu aktar minn 10 300 SME Ewropea.
L-Intraprenditorija u l-Kultura Intraprenditorjali - objettiv speċifiku 4
Il-COSME jappoġġa skambji fost l-edukaturi u l-ħarrieġa Ewropej biex jiġu żviluppati l-aħjar prattiki fledukazzjoni intraprenditorjali fl-UE. Il-programm jiffoka fuq gruppi bħaż-żgħażagħ, in-nisa jew
imprendituri anzjani sabiex jibbenefikaw mill-konsulenza jew skemi oħra mfassla apposta.
L-għodda ewlenija hija l-programm Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ li jgħin lil imprendituri
ġodda jakkwistaw u jibnu ħiliet u għarfien intraprenditorjali u jiżviluppaw aktar l-attività kummerċjali
tagħhom permezz ta' tagħlim minn imprendituri b'esperjenza. Beda fl-2009 bħala proġett pilota u
issa huwa azzjoni ewlenija fil-programm COSME.
Jiġi implimentat permezz ta' sejħa annwali għal proposti li tirriżulta fl-iffirmar mill-EASME ta'
ftehimiet ta' għotja għal perjodi ta' 24 xahar. B'mod ġenerali dejjem ikun hemm għadd kbir ta'
proġetti tajbin li ma jistgħux jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' fondi. Għas-Sejħa tal-201412: ġew
ippreżentati 111-il proposta, intgħażlu 15-il proġett li jinvolvu 111-il organizzazzjoni minn 28 pajjiż
tal-COSME; 40 proġett għal volum ta' madwar EUR 14-il miljun ma setgħux jiġu ffinanzjati minħabba
restrizzjonijiet baġitarji. L-implimentazzjoni tal-attivitajiet bdiet f'1/2/2015 b'netwerk ta' 175
Organizzazzjoni Intermedjarja (IOs) fi 32 pajjiż (26 Stat Membru u 6 pajjiżi tal-COSME). Sa tmiem l2016, il-profili tal-11 000 imprenditur ġew aċċettati u ġew stabbiliti 4 200 tlaqqigħa li kienu jinvolvu 'l
fuq minn 8 400 imprenditur.
Taħt dan l-objettiv speċifiku, il-COSME jiffinanzja wkoll diversi proġetti iżgħar oħra; l-iktar importanti
huma:






IV.

Edukazzjoni intraprenditorjali b’medja ta’ EUR 0,4 sa EUR 1 miljun fis-sena;
Intraprenditorija tan-nisa b’medja ta’ EUR 0,5 sa EUR 1 miljun fis-sena;
Intraprenditorija tal-anzjani b’medja ta’ EUR 0,5 sa EUR 1 miljun fis-sena;
L-Intraprenditorija Diġitali, EUR 2,5 miljun fl-2015;
Appoġġ għall-Intraprenditorija tal-Migranti, EUR 1,5 miljun fis-sena.

METODOLOĠIJA

L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tkopri l-perjodu 2014-2016 u hija bbażata l-aktar fuq studju13 li sar
bejn Diċembru 2016 u Diċembru 2017 minn konsulenza esterna. Il-konsulent wettaq l-istudju bl-użu
tal-metodoloġija ta' evalwazzjoni standard tal-Kummissjoni, kif irrakkomandat fil-linji gwida għal
Regolamentazzjoni Aħjar14. L-objettiv kien li jiġu evalwati l-attivitajiet tal-programm iffinanzjati fl12

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/erasmus-for-young-entrepreneurs-call-forproposals-2014.pdf
13
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/28084?locale=mt
14
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-andhow/better-regulation-guidelines-and-toolbox_mt
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2014-2016 skont ħames kriterji: ir-rilevanza, l-effettività, il-koerenza, l-effiċjenza u l-valur miżjud talUE.
L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu indirizzat 6 mistoqsijiet prinċipali u 15-il mistoqsija sekondarja
stipulati fl-ispeċifikazzjonijiet tal-istudju, u użat taħlita ta' metodi kwantitattivi u kwalitattivi.
L-għodod ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu kienu jinkludu riċerka bbażata biss fuq iddokumentazzjoni, analiżi statistika ta' data sekondarja, sessjoni ta' ħidma, 120 intervista ta' livell
għoli, konsultazzjonijiet immirati li laħqu aktar minn 4 000 SME, u konsultazzjoni pubblika li rċeviet
195 tweġiba u 14-il dokument ta' pożizzjoni.
Meta jitqies li din hija evalwazzjoni interim, il-biċċa l-kbira tal-impatti mistennija fuq perjodu twil ta'
żmien għadhom ma jistgħux jitkejlu. Għalhekk, l-attenzjoni primarja kienet fuq sa liema punt ilprogramm jistabbilixxi l-elementi kostitwenti biex jintlaħqu l-outputs u r-riżultati ta' nofs it-terminu
previsti. Dan jimplika enfasi fuq l-adegwatezza u l-kwalità tat-tfassil tal-programm, jiġifieri l-objettivi
fformulati, ir-riżorsi investiti, u l-attivitajiet implimentati - fi kliem ieħor, il-kriterji ta' rilevanza u
koerenza.
Għal aktar dettalji dwar il-metodoloġija, jekk jogħġbok irreferi għad-Dokument ta' Ħidma talPersunal li jakkumpanjah.
V.

IS-SEJBIET TAL-EVALWAZZJONI

Din it-taqsima tipprovdi s-sejbiet prinċipali tal-evalwazzjoni skont il-ħames kriterji ta' evalwazzjoni kif
stabbilit hawn fuq.
A. Rilevanza
Il-COSME jikkontribwixxi għall-prijorità ewlenija tal-Kummissjoni Juncker, b'mod partikolari li
tingħata spinta lit-tkabbir u l-impjiegi, permezz ta' diversi azzjonijiet, inkluż it-titjib tal-aċċess għallfinanzi, il-ħolqien ta' opportunitajiet tan-netwerk, il-promozzjoni tal-iskambju tal-informazzjoni u
prattika tajba kif ukoll l-aċċess tal-SMEs tal-UE għal swieq ġodda. Il-COSME huwa programm għallSMEs kollha tal-UE, u dan jikkostitwixxi wieħed mill-vantaġġi ewlenin tiegħu.
Il-programm jimplimenta l-prijoritajiet ta' politika tal-Kummissjoni, inkluż l-Att dwar in-Negozji żŻgħar (SBA), l-Istrateġija tas-Suq Uniku (2015) u l-l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-Negozji li
qed jespandu (2016). Hemm ukoll allinjament b'saħħtu mal-ħtiġijiet li qed jevolvu tal-SMEs flEwropa.
L-eżitu tal-istħarriġ juri li kemm l-intermedjarji kif ukoll l-SMEs benefiċjarji jikkunsidraw li l-azzjonijiet
taħt il-COSME huma rilevanti u jikkorrispondu għall-ħtiġijiet tagħhom, kemm f'termini talkundizzjonijiet stabbiliti kif ukoll il-kontenut tagħhom. Minħabba l-attenzjoni mogħtija għat-trawwim
tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' impjieg, ir-rilevanza tal-programm għaċċittadini tal-UE hija għolja.
Ir-rilevanza tal-programm hija aktar limitata fir-rigward ta' oqsma lil hinn mill-isfera ekonomika, eż.
dawk relatati mal-isfidi tas-soċjetà, u xi wħud mill-objettivi definiti fl-istrateġija UE2020 bħat-Tkabbir
Inklużiv u Sostenibbli. Il-COSME jwieġeb l-aktar għal dawn l-objettivi b'mod indirett.
Il-flessibbiltà tal-COSME hija ass prinċipali. Din tippermetti l-implimentazzjoni ta' prijoritajiet politiċi
ġodda permezz tat-tnedija ta' azzjonijiet ġodda u permezz tal-iggwidar ta' finanzjament lejn oqsma li
jikkostitwixxu prijorità. F'dan ir-rigward, ġew proposti u eżegwiti diversi tibdiliet fl-allokazzjoni talbaġit matul l-ewwel tliet snin tal-implimentazzjoni.
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In-nuqqas ewlieni fir-rigward tar-rilevanza (iżda wkoll tal-effettività kif diskuss wara), jikkonċerna listruttura tal-programm. Iż-żewġ azzjonijiet ewlenin, l-istrumenti finanzjarji u n-Netwerk Enterprise
Europe, jirrappreżentaw aktar minn 80 % tal-baġit totali kif stipulat fir-regolament dwar il-COSME.
B’konsegwenza, il-baġit għal azzjonijiet oħra iżgħar huwa limitat ħafna. Dan inaqqas, f'xi każijiet, limpatt potenzjali ta' dawn l-azzjonijiet.
B. Effettività
Bejn l-2014 u l-2016, il-COSME b'mod ġenerali rnexxielu jilħaq ir-riżultati mistennija bħan-numru ta'
SMEs li jibbenefikaw minn finanzjament tad-dejn jew in-numru ta' avvenimenti organizzati. Levidenza disponibbli tissuġġerixxi li l-COSME ser ikollu impatt pożittiv fuq it-tkabbir u l-impjiegi talbenefiċjarji tiegħu.
Is-saħħa tal-COSME tinsab b'mod partikolari fl-użu tal-intermedjarji għall-implimentazzjoni talprogramm. Il-COSME jisfrutta l-prossimità ta' dawn l-intermedjarji għall-SMEs u jiffaċilita lintegrazzjoni tas-servizzi pprovduti fil-qafas tal-COSME b'servizzi pprovduti minn dawn lintermedjarji fil-kuntesti nazzjonali u reġjonali tagħhom. Dan l-approċċ jippermetti lill-COSME
jimmassimizza l-potenzjal tiegħu biex jinkisbu l-effetti mixtieqa.
Aċċess għall-finanzjament
L-istrumenti finanzjarji tal-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self u tal-Faċilità ta' Ekwità għat-Tkabbir
finanzjarji huma effettivi ħafna għall-SMEs benefiċjarji. B'mod speċjali, il-Faċilità ta' Garanzija fuq isSelf (LGF) laħqet għadd konsiderevoli ta' SMEs, ipproponiet termini ta' finanzjament ġeneralment
aktar favorevoli, uriet ingranaġġ għoli fil-finanzjament tal-SMEs, u żiedet il-provvista ta' finanzjament
tad-dejn f'ħafna mill-Istati Membri. Madankollu, ġie nnutat li l-limitu ta' EUR 150 000 li aktar 'il fuq
minnu l-intermedjarji finanzjarji jridu jivverifikaw jekk l-SME tissodisfax xi waħda mill-kriterji ta'
innovazzjoni stabbiliti taħt l-istrument finanzjarju tad-dejn Orizzont 2020 għall-SMEs ħoloq effett
negattiv. L-intermedjarji huma mħeġġin jillimitaw l-offerta finanzjarja tagħhom sa dan il-limitu,
filwaqt li l-limitu mhux meqjus adegwat għall-ħtiġijiet finanzjarji ta' ħafna SMEs.
Il-progress taħt il-Faċilità ta' Ekwità għat-Tkabbir (EFG) huwa aktar limitat minħabba l-ħin fit-tul
għall-finanzjament, inerenti għall-investimenti ta' ekwità u l-preferenza mogħtija lill-istrument ta'
ekwità stabbilit taħt il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fl-2016.
Taħt il-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self (LGF), mill-31 ta' Diċembru 2016 hemm involuti aktar minn 60
intermedjarju finanzjarju f'25 pajjiż, u dawn jappoġġaw aktar minn 140 000 SME, li 50 % minnhom
huma kumpaniji li għadhom jibdew bi storja operattiva ta' anqas minn ħames snin u 90 % tan-negozji
appoġġati huma mikrointrapriżi.
L-LGF ippermettiet żieda fin-numru u l-volum ta' finanzjament ta’ tranżazzjonijiet lil SMEs b'riskju
ogħla (is-EUR 611,17-il miljun ta' ftehimiet ta' garanzija ffirmati fl-2014-2016 ippermettew volum ta'
finanzjament ta' EUR 5,5 biljun). Il-maġġoranza tal-intermedjarji finanzjarji mistħarrġa indikaw li listrument tal-LGF tejjeb konsiderevolment il-kapaċità tagħhom li jipprovdu kopertura tar-riskju talkreditu jew kreditu. L-istħarriġ wera wkoll li b'mod ġenerali, il-garanzija tal-COSME skattat
investimenti addizzjonali sinifikanti, stmati b'kollox għal EUR 1,25 biljun. L-SMEs mistħarrġa indikaw
impatti pożittivi fuq il-perspettivi ta' tkabbir tagħhom, kemm għall-EFG kif ukoll għal-LGF.
Aċċess għas-swieq
In-Netwerk Enterprise Europe (EEN) wera kapaċità qawwija biex jilħaq lill-SMEs madwar l-Ewropa,
inklużi 150 000 SME li pparteċipaw fis-servizzi ta' kooperazzjoni u ta' konsulenza tal-EEN. Bis-saħħa
tal-EEN, aktar minn 8 000 SME stabbilixxew ftehimiet ta' kooperazzjoni ma’ SMEs “lil hinn millfruntieri” jew implimentaw rakkomandazzjonijiet tas-servizzi l-ġodda ta' konsulenza tal-EEN. Is7

servizzi tal-EEN appoġġaw l-aktar lill-SMEs fit-titjib tal-kwalità tal-prodotti u s-servizzi tagħhom, li
jwassal għal tkabbir (mistenni) fil-fatturat u b'mod speċjali, għal dħul fi swieq ġeografiċi ġodda,
kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. Is-servizzi tan-Netwerk jintużaw b'mod mifrux u huma
apprezzati mill-SMEs klijenti. In-Netwerk juri riżultati sinifikanti f'termini ta' outputs, speċjalment fisservizzi ta' kooperazzjoni kummerċjali, fl-għoti ta' pariri, l-għoti ta' għajnuna lill-SMEs biex jegħlbu lostakli relatati mal-innovazzjoni u l-ġestjoni tan-negozju u l-faċilitazzjoni ta' relazzjonijiet
kummerċjali siewja bejn l-SMEs. In-Netwerk ħoloq ukoll riżultati għall-intermedjarji nfushom, inkluż
aktar għarfien, intelligence strateġika u kooperazzjoni ma' membri oħra tan-Netwerk sabiex tiżdied
il-kwalità tas-servizzi.
Minbarra s-servizzi tal-EEN, il-portal "Your Europe Business" jaġixxi bħala sors ewlieni ta'
informazzjoni. Huwa jinforma dwar id-drittijiet u l-obbligi meta wieħed jibda u/jew imexxi negozju
f'pajjiż Ewropew u ġibed aktar viżitaturi milli kien mistenni. Id-data ta' monitoraġġ tindika li l-Portal
jilħaq 2,9 miljun viżitatur uniku (bħala bażi għat-tqabbil, ir-regolament dwar il-COSME stabbilixxa
għan importanti fit-tul għall-EEN ta’ 2,3 miljun utent għas-servizzi diġitali). Ir-rati ta' sodisfazzjon fost
l-utenti huma għoljin ukoll (93 % u l-mira kienet stabbilita għal 85 % fil-programm ta' ħidma talCOSME għall-2016).
L-azzjoni tal-Clusters Go International (CGI) tinvolvi 25 Sħubija Strateġika ta’ Raggruppamenti
Ewropej (ESCPs), li jirrappreżentaw 145 organizzazzjoni ta' raggruppamenti fi 23 pajjiż Ewropew u
aktar minn 17 000 SME Ewropea. 15 biss mill-25 ESCP magħżula kienu ffinanzjati, minħabba
limitazzjonijiet baġitarji; l-10 sħubiji l-oħra ngħataw iċ-ċertifikat tal-ESCP u ġew imħeġġa jkomplu ssħubiji tagħhom fuq bażi volontarja, mingħajr il-finanzjament tal-COSME. Il-15-il sħubija kofinanzjata
jirrappreżentaw madwar 95 raggruppament li jilħqu aktar minn 10 300 SME Ewropea. Inħolqu sħubiji
uffiċjali Ewropej bejn ir-raggruppamenti, kif ukoll l-ewwel sħubiji "globali".
It-titjib fil-fehim tal-proċess ta' internazzjonalizzazzjoni u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-maniġers tarraggruppamenti biex jappoġġaw l-internazzjonalizzazzjoni kienu riżultati ewlenin kif ukoll il-ħolqien
ta' relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali ġodda. Profil u viżibilità internazzjonali aktar
b'saħħithom jistgħu jitqiesu fost ir-riżultati fuq żmien medju li nksibu b'mod aktar wiesa'.
Titjib tal-kundizzjonijiet qafas għall-kompetittività
Inizjattivi li jappoġġaw il-kompetittività settorjali jikkonsistu l-aktar f'azzjonijiet ta' darba b'baġit
limitat li jimmira għal firxa wiesgħa ta' setturi. Skont il-benefiċjarji tal-programm tat-turiżmu, irriżultati diretti jinkludu l-ħolqien ta' sħubiji strateġiċi ġodda bejn il-fruntieri u viżibbiltà akbar fisswieq internazzjonali. Filwaqt li ftit SMEs kienu involuti direttament, l-involviment ta'
assoċjazzjonijiet professjonali u aġenziji turistiċi lokali, reġjonali u nazzjonali ħoloq il-bażi għal effetti
multiplikaturi sinifikanti. Qed jiġu żviluppati prodotti u servizzi ġodda tat-turiżmu u hemm
aspettattivi kbar fost il-parteċipanti dwar il-possibbiltajiet li jidħlu fi swieq ġodda.
L-azzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA) irnexxielhom jipprovdu
informazzjoni ta' kwalità lil dawk li jfasslu l-politika nazzjonali permezz tal-pubblikazzjoni tarReviżjoni tal-Prestazzjoni tal-SMEs u pprovdew pjattaforma apprezzata ħafna għal informazzjoni u
kondiviżjoni tal-prattiki tajba permezz tan-Netwerk ta' Rappreżentanti tal-SMEs. Hemm perċezzjoni
ġenerali li dawn l-attivitajiet jikkontribwixxu għal konverġenza tal-politiki tal-SMEs fil-pajjiżi kollha
tal-COSME.
Intraprenditorija
L-Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ (EYE) irnexxielu jilħaq l-għanijiet mistennija tiegħu. Huwa
involva madwar 3 500 imprenditur. Huwa stmat li l-parteċipazzjoni ta' Imprendituri Ġodda filprogramm wasslet għall-ħolqien ta' 250 kumpanija ġdida, EUR 5 miljun ta' fatturat addizzjonali u
madwar 1,000 impjieg ġdid matul il-perjodu 2014-2016. Fl-istess ħin, il-parteċipazzjoni tal8

Imprendituri Ospitanti hija marbuta ma' fatturat addizzjonali ta' EUR 203 miljun u aktar minn 1,100
impjieg ġdid. Huwa stabbilixxa wkoll il-bażi għal riżultati importanti f'termini ta' relazzjonijiet
kummerċjali u internazzjonalizzazzjoni, kemm għall-Imprendituri Ġodda kif ukoll għal dawk
Ospitanti. Fl-2014-2016, saru total ta' 2,117-il kollokament. Huwa stmat li madwar 1,800 imprenditur
potenzjali ġdid tejbu l-ħiliet ta' ġestjoni u l-ħiliet tekniċi tagħhom minħabba l-EYE filwaqt li wħud
tejbu ħiliet oħra tan-negozju (il-kummerċjalizzazzjoni, l-amministrazzjoni, il-finanzi).
Il-parteċipanti ddikjaraw li l-esperjenza tagħhom fl-EYE kienet tejbet l-għarfien tagħhom tal-isfidi li
jħabbtu wiċċhom magħhom l-imprendituri. L-EYE ġab ukoll effetti diretti għall-Ospitanti, f'termini ta'
appoġġ għall-innovazzjoni fi ħdan in-negozju tagħhom u r-rati ta' tkabbir konsiderevolment ogħla
mill-medja tal-UE. Il-programm EYE laħaq ukoll l-objettivi tiegħu fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet
kummerċjali u fl-istabbiliment tal-bażi għal kooperazzjoni u internazzjonalizzazzjoni ulterjuri, bissaħħa tal-ħolqien ta' opportunitajiet sinifikanti ta' netwerking.

C. Effiċjenza
B'mod ġenerali, il-COSME qed jopera f'livell raġonevoli ta' effiċjenza, u l-komponenti ewlenin tiegħu
kollha jiġu implimentati f'konformità mal-objettivi u skedi speċifiċi stabbiliti fil-programmi ta' ħidma
annwali. Is-saħħa ewlenija tal-COSME hija ċ-ċarezza tad-deskrizzjonijiet tal-programm ta' ħidma
tiegħu, u b’hekk is-sehem ineliġibbli ta' proposti li jirrispondu għas-sejħiet għall-għotjiet huwa
relattivament żgħir . L-ebda xkiel amministrattiv ma ġie identifikat u l-miżuri ta' simplifikazzjoni li
ġew introdotti ġeneralment tqiesu bħala pożittivi, minkejja li kien hemm kwistjonijiet fl-EASME bissistema informatika l-ġdida fl-ewwel sena ta' operat li ġġeneraw diffikultajiet għall-benefiċjarji.
L-implimentazzjoni tal-COSME hija prinċipalment delegata lill-EASME (azzjonijiet mhux finanzjarji) u
lill-FEI (strumenti finanzjarji). L-EASME implimentat baġit ta' EUR 298 miljun għall-perjodu 2014-2016
u l-FEI baġit ta' EUR 550 miljun iddedikat għall-SMEs għall-istrumenti finanzjarji tal-COSME.
B'mod ġenerali, kemm l-intermedjarji kif ukoll il-benefiċjarji finali jqisu l-kostijiet u l-piżijiet relatati
mal-użu tal-COSME affordabbli u aċċettabbli. Għalkemm f'xi każijiet, il-piż amministrattiv tqies bħala
għoli, ir-rispons ġenerali kien li l-benefiċċji huma akbar mill-kostijiet. L-intermedjarji finanzjarji
indikaw li r-rekwiżiti tar-rappurtar kienu ta' piż u ta' riskju li jnaqqsu l-attrazzjoni tal-LGF. Lintermedjarji finanzjarji argumentaw ukoll li l-piż amministrattiv tal-EFG kien sostanzjalment ogħla
mis-soltu fis-settur tal-Kapital ta' Riskju (VC). Madankollu, dawk l-SMEs li bbenefikaw mil-LGF
indikaw li ma esperjenzawx kostijiet addizzjonali, piż amministrattiv jew kumplessità addizzjonali
minħabba l-garanzija tal-UE.
L-SMEs kollha, u, b'mod partikolari, il-kumpaniji mikro u żgħar, ikkwalifikaw it-termini tas-self talfinanzjament tagħhom appoġġati minn garanzija UE-COSME bħala aktar favorevoli minn dawk
ipprovduti minn intermedjarji finanzjarji oħra għal finanzjament simili. L-SMEs benefiċjarji f'oqsma
tematiċi oħra tal-COSME jipperċepixxu wkoll li l-benefiċċji huma akbar mill-kostijiet.
Fir-rigward tal-ġestjoni tal-COSME mill-EASME, iż-żmien għall-għotja għas-sejħiet miftuħa kien iqsar
mill-mira stabbilita mill-EASME filwaqt li l-livell ta' kompetizzjoni, l-għadd ta' proposti u r-"rata ta'
suċċess tal-proposti eliġibbli" ivarjaw b'mod konsiderevoli fost l-azzjonijiet differenti. Huwa
importanti li jitqies li l-COSME jiffinanzja għadd kbir ta' azzjonijiet żgħar li jeħtieġu l-involviment ta'
għadd proporzjonalment għoli ta' persunal.
Dwar in-nuqqasijiet, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu turi li l-ġestjoni tad-data tal-COSME jeħtieġ li
titjieb. It-tixrid tar-responsabbiltajiet tal-implimentazzjoni fuq il-ħafna atturi involuti joħloq sfida
konsiderevoli għall-ġestjoni u l-koordinazzjoni effiċjenti tal-programmi, b'riskju li jiddgħajfu ssorveljanza u l-evalwazzjoni tal-programm. Hija meħtieġa attenzjoni aktar b'saħħitha għall-ġbir tad9

data dwar il-profil tal-benefiċjarji sabiex ikun hemm monitoraġġ xieraq tar-riżultati tal-programm u
progress lejn il-ksib tal-objettivi tiegħu.
D. Koerenza
B'mod ġenerali, il-programm COSME juri livell tajjeb ta' koerenza interna. Qed isiru sforzi biex
jinħolqu sinerġiji u ma ġiet identifikata l-ebda koinċidenza sostanzjali. Ħafna attenzjoni hija
ddedikata għall-kisba ta' komplementarjetajiet fost l-azzjonijiet differenti, speċjalment fl-oqsma talEEN u l-internazzjonalizzazzjoni. Iċ-Ċentru UE-Ġappun u l-Helpdesks għad-DPI, pereżempju, it-tnejn li
huma qed jikkooperaw mal-EEN. Il-kollaborazzjoni bejn il-programm tal-Internazzjonalizzazzjoni tarRaggruppamenti u ċ-Ċentru UE-Ġappun ppermettiet appoġġ lis-sħubijiet tar-raggruppamenti flinternazzjonalizzazzjoni. Il-Helpdesk għad-DPI u l-esperti tan-Netwerk EEN huma mħeġġa biex
jinvolvu ruħhom ukoll fl-avvenimenti tal-Pjattaforma Ewropea ta' Kollaborazzjoni tarRaggruppamenti.
Rigward l-objettiv tal-Intraprenditorija, il-koinċidenza bejn il-partijiet ikkonċernati fil-portafoll kienet
minima, peress li l-parti l-kbira tal-azzjonijiet jitolbu l-involviment ta' grupp speċifiku ta' sħab
b'oqsma preċiżi ta' kompetenza. L-azzjonijiet tal-qasam tematiku "Kundizzjonijiet Qafas fis-Suq
Uniku" ma jikkoinċidux flimkien: kull azzjoni qed tindirizza aspetti differenti tas-Suq Uniku.
L-istampa dwar il-koerenza bejn l-attivitajiet differenti ta' komunikazzjoni fil-COSME - prinċipalment
siti web relatati mal-istrumenti finanzjarji u l-azzjonijiet intraprenditorjali hija kemxejn imħallta. Issiti web dwar l-istrumenti finanzjarji jipprovdu informazzjoni ċara filwaqt li dawk li jikkonċernaw lazzjonijiet intraprenditorjali dehru li kienu iżolati minn xulxin mingħajr ebda interazzjoni. Levalwazzjoni hija pożittiva fir-rigward tas-sinerġiji u l-komplementaritajiet maħluqa bejn il-portal
"Your Europe Business" u s-servizzi tal-EEN, u bejn attivitajiet oħra tal-COSME mmirati għallinternazzjonalizzazzjoni, bħall-EEN u l-programm "Clusters Go International".
L-analiżi turi li hemm kemm sinerġiji kif ukoll koinċidenzi fost l-istrumenti finanzjarji tal-UE. Hemm
evidenza ċara ta' sinerġija bejn l-LGF tal-COSME u t-Tieqa għall-SMEs tal-FEIS, peress li dan lintervent tal-FEIS jgħaddi mil-LGF. Jista' jkun hemm koinċidenza bejn l-LGF tal-COSME u l-istrumenti
finanzjarji taħt il-FEIS. Hemm esklużjoni ċara tal-EFG mit-Tieqa għall-SMEs tal-FEIS (kif ippjanat millKummissjoni meta ħolqot it-Tieqa għall-SMEs tal-FEIS fl-2016).
Hemm koerenza ġenerali bejn il-COSME u l-istrumenti finanzjarji ta’ Orizzont 2020. L-evalwazzjoni
tal-Pjan ta' Investiment tal-2016 ikkonkludiet li l-FEIS, il-COSME u Orizzont 2020 Innovfin
jikkumplimentaw lil xulxin sew. Il-koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-EEN fil-COSME u l-programm
H2020 tikkostitwixxi eżempju ewlieni ta' koerenza ma' inizjattivi oħra tal-UE. Din hija mfaħħra ħafna
minn bosta partijiet interessati.
Fir-rigward tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs ma hemm l-ebda sovrappożizzjoni ewlenija bejn lattivitajiet iffinanzjati mill-COSME u l-attivitajiet iffinanzjati taħt Orizzont 2020. L-inizjattivi talKummissjoni fil-qasam tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs jitwettqu prinċipalment permezz talCOSME. Madankollu, hemm xi programmi sinifikanti f'Orizzont 2020 li b'mod impliċitu jew indirett
jistgħu jgħinu lill-SMEs biex jinternazzjonalizzaw u jinnovaw. Eżempju prim huwa l-inizjattiva Horizon
2020-INNOSUP15 li tindirizza l-isfida għall-iżvilupp ta' katini ġodda ta' valur industrijali transettorjali
madwar l-UE billi tibni fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs.
L-informazzjoni disponibbli ma turi l-ebda koinċidenza sostanzjali bejn is-servizzi tal-EEN, l-azzjonijiet
ta' internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs/tar-Raggruppamenti u l-azzjonijiet iffinanzjati minn inizjattivi
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oħrajn tal-UE. Dawn l-inizjattivi tal-UE jinkludu l-programmi operattivi tal-FEŻR u INTERREG u linizjattivi tal-EU Gateway and Business Avenues.
Is-servizzi tal-EEN iffinanzjati taħt il-COSME u l-Programm Operattiv tal-FEŻR huma, fil-biċċa l-kbira
tal-każijiet, komplementari ħafna. Filwaqt li l-fokus tal-FEŻR huwa, b'mod ġenerali, fuq l-ambjent
reġjonali, is-servizzi tal-COSME tal-EEN jiffukaw primarjament fuq il-kooperazzjoni transfruntiera. Linizjattivi tal-EU Gateway and Business Avenues jappoġġaw lill-kumpaniji Ewropej biex jistabbilixxu
kollaborazzjoni kummerċjali fl-Asja (inklużi l-Ġappun, il-Korea u l-pajjiżi tal-Asja tax-Xlokk). Levalwazzjoni wriet li hemm kollaborazzjoni regolari bejn l-inizjattivi tal-EEN u tal-EU Gateway and
Business Avenues. Barra minn hekk, instabu wkoll sinerġiji bejn azzjonijiet oħra tal-COSME bħaċĊentru UE-Ġappun u l-Helpdesks għad-DPI l.
Inizjattivi għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-intraprenditorija huma stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni talKummissjoni għall-Intraprenditorija għall-202016. Ħafna minn dawn il-miżuri huma ffinanzjati
permezz tal-COSME. Madankollu, azzjonijiet oħra b'fokus simili jiksbu finanzjament minn programmi
oħra tal-UE, inkluż l-appoġġ lil diversi netwerks li jgħinu lin-nisa jsiru imprendituri, il-programm
Erasmus+, il-programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Fondi Strutturali u ta'
Investiment Ewropej (FSIE). Filwaqt li dawn l-azzjonijiet kollha jaqsmu objettiv komuni, m'hemm lebda koinċidenza evidenti bejniethom. Il-komplementarjetà tintlaħaq l-aktar bl-użu ta' strumenti
differenti.
Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu turi li l-interazzjoni bejn il-livelli tal-UE, nazzjonali u
reġjonali ta' appoġġ għall-SMEs mhux dejjem hija sinerġistika u komplementari, anki jekk ma ġiet
identifikata l-ebda koinċidenza sostanzjali. Għal azzjonijiet fejn il-prossimità għall-komunitajiet ta'
SMEs hija fattur abilitanti b'saħħtu, koordinazzjoni mtejba ma' azzjonijiet nazzjonali u reġjonali
ttejjeb aktar il-koerenza. Dan huwa speċjalment il-każ għas-servizzi tal-EEN u l-azzjonijiet tal-COSME
li jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tar-ragruppamenti.

E. Valur miżjud tal-Unjoni Ewropea
Kull programm iffinanzjat mill-UE għandu jipprovdi valur miżjud tanġibbli tal-UE. Dan ifisser li għandu
jkun qed jikkontribwixxi b'mod ċar għall-promozzjoni tal-valuri u l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Lazzjonijiet iffinanzjati mill-UE għandhom jikkomplementaw, isaħħu u jappoġġaw azzjonijiet
nazzjonali, reġjonali u lokali.
L-istrumenti finanzjarji tal-COSME, speċjalment il-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self, jipprovdu
ingranaġġ finanzjarju importanti li jippermetti lill-intermedjarji nazzjonali u reġjonali jipprovdu
prodotti ta' self li għandhom profil ta' riskju ogħla meta mqabbla mal-offerta ta' prodott normali
tagħhom. Toffri wkoll appoġġ għal numru sostanzjalment akbar ta' negozji milli normalment ikunu
jistgħu jaqdu. Barra minn hekk, il-programmi nazzjonali ta' appoġġ, speċjalment fi swieq iżgħar,
għandhom ingranaġġ finanzjarju ogħla meta kkombinati ma' programm fil-livell tal-UE. Il-partijiet
ikkonċernati u l-intermedjarji ġeneralment jaqblu li l-ebda istituzzjoni privata jew pajjiż parteċipant
waħdu ma setgħu kisbu r-riżultati li l-COSME rnexxielu jilħaq f'termini ta' effetti ta' ingranaġġ, ta’
kamp tal-applikazzjoni u tal-profil tar-riskju tal-SMEs involuti.
Ħafna mill-intermedjarji tal-LGF qiesu l-appoġġ pubbliku fil-livell tal-UE bħala deċiżiv u ħassew li
programm Ewropew jista' jikseb riżultati li programm nazzjonali ma jkunx jista' jikseb. L-LGF
ippermettitilhom joffru strument ta' garanzija b'kundizzjonijiet aktar favorevoli (rati tal-imgħax u
tariffi aktar baxxi, talbiet aktar baxxi għall-kollateral) lil għadd ogħla ta' SMEs. Barra minn hekk, f'xi
16
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pajjiżi, ma jeżistux programmi fil-livell nazzjonali li jappoġġaw l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs. It"trademark tal-UE" tgħin biex tinbena l-fiduċja fost il-benefiċjarji potenzjali. Madankollu, ir-riżultat
tal-evalwazzjoni indika l-fatt li l-LGF ma laħqitx b'mod suffiċjenti s-swieq finanzjarji anqas maturi u li
approċċ aktar immirat ikun preferibbli.
L-intermedjarji tal-EFG ikkonsultati fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni kollha qablu li l-provvediment
tal-finanzjament tal-ekwità huwa aktar effiċjenti fil-livell tal-UE u jippermetti t-twettiq ta’ kamp ta’
applikazzjoni u firxa usa’ ta' appoġġ minn programmi nazzjonali u reġjonali.
Id-dimensjoni Ewropea tinsab ukoll fil-qalba tan-Netwerk Enterprise Europe u tas-servizzi tiegħu. InNetwerk jimplimenta l-azzjonijiet li kieku ma jkunux possibbli bis-saħħa tal-iskala u l-kwalità tasservizz ipprovdut. Id-dimensjoni Ewropea hija kruċjali, speċjalment għal dawk is-servizzi li għandhom
element transfruntier, li huwa aspett tal-appoġġ lill-SMEs li tipikament mhuwiex kopert fi programmi
simili fil-livelli nazzjonali/reġjonali.
Fuq livell nazzjonali/lokali hemm ħafna tipi differenti ta' interventi maħsuba biex jippromwovu lintraprenditorija u l-kumpaniji li għadhom jibdew fl-istadju bikri tagħhom. Il-maġġoranza talazzjonijiet iżgħar ta' intraprenditorija ffinanzjati mill-COSME għandhom l-għan li jlaqqgħu flimkien ilpartijiet ikkonċernati nazzjonali u l-inizjattivi fid-diversi oqsma ta' intraprenditorija. F'oqsma
emerġenti (eż. l-intraprenditorija tal-immigranti), l-azzjonijiet tal-COSME qed jieħdu rwol ewlieni flappoġġ tal-miżuri nazzjonali.
Il-programm EYE għandu wkoll mandat u objettivi transfruntiera b'saħħithom tal-UE. Dan jippermetti
l-mobilità madwar l-Ewropa, billi jlaqqa’ lill-imprendituri żgħażagħ mal-ospiti tagħhom f'pajjiżi oħra u
joffri opportunitajiet biex wieħed jitgħallem u jiltaqa' ma' kuntatti ta' negozju fis-Suq Uniku. Dan
jagħmlu fuq skala li ma tkunx tista' tintlaħaq fuq livell nazzjonali.
Għal-linji ta' azzjoni l-oħrajn tal-COSME, il-benefiċċju tal-implimentazzjoni tagħhom fil-livell Ewropew
aktar milli dawk nazzjonali jew reġjonali huwa għoli ħafna wkoll. Eżempji ta' azzjonijiet bħal dawn
jinkludu l-Ħiliet Diġitali, azzjonijiet ta’ turiżmu li jġibu flimkien atturi fil-katini ta' valur Ewropej u lprogramm Clusters Go International, li jħeġġu sħubiji Ewropej fost ir-raggruppamenti sabiex
jiżviluppaw u jimplimentaw b'mod konġunt strateġiji ta' internazzjonalizzazzjoni. Barra minn hekk, lazzjonijiet ta' politika għall-SMEs li jipprovdu informazzjoni strateġika kif ukoll opportunitajiet ta'
netwerk għal dawk li jfasslu l-politika nazzjonali, irawmu t-tfassil tal-politika għall-SMEs kif ukoll ilkonverġenza fost il-miżuri ta' politika nazzjonali għall-SMEs. L-iskala u l-ammont tal-appoġġ li joffri lCOSME jmorru ferm lil hinn mill-appoġġ li jista' jiġi offrut lill-SMEs Ewropej permezz ta' inizjattivi
nazzjonali jew reġjonali.

V. KONKLUŻJONIJIET U TAGĦLIMIET MEĦUDA
L-evalwazzjoni interim tal-COSME tagħti ħarsa ġenerali pożittiva tal-implimentazzjoni tal-programm
u r-riżultati miksuba matul l-ewwel tliet snin tal-perjodu ta' programmazzjoni. L-implimentazzjoni talprogramm tinsab fit-triq it-tajba biex tilħaq l-objettivi stipulati fil-bażi legali sal-aħħar tal-2020.
Madankollu, għandu jiġi nnotat li s-sejbiet ta' din l-evalwazzjoni huma limitati għall-perjodu ta'
evalwazzjoni u għadhom ma jipprovdux impatt sħiħ tal-programm COSME.
L-azzjonijiet tal-COSME huma rilevanti ħafna fl-indirizzar tal-isfidi relatati mat-trawwim tat-tkabbir
ekonomiku u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' impjieg. Madankollu, l-impatt tagħhom huwa aktar
limitat fl-indirizzar tal-isfidi globali u tas-soċjetà. Għalhekk, hemm kamp ta’ applikazzjoni għal
integrazzjoni aħjar ta' dawn l-objettivi fil-proġetti tal-COSME u għal użu usa' tal-istrumenti eżistenti
tal-COSME, b'mod partikolari l-EEN sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.
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Il-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet tal-COSME, l-istrumenti finanzjarji, in-Netwerk Enterprise Europe,
Erasmus għall-Imprendituri Żgħażagħ, il-Helpdesks għad-DPI tal-SMEs jew ir-Raggruppamenti huma lkontinwazzjoni tal-azzjonijiet tas-CIP. Il-COSME rnexxielu b'mod ġenerali jilħaq ir-riżultati mistennija.
Is-saħħa tal-programm tinsab b'mod partikolari fl-użu tal-intermedjarji għall-implimentazzjoni talprogramm. Il-COSME jisfrutta l-prossimità ta' dawn l-intermedjarji għall-SMEs u jiffaċilita lintegrazzjoni tas-servizzi pprovduti mill-COSME b'servizzi pprovduti minn dawn l-intermedjarji filkuntesti nazzjonali u reġjonali tagħhom.
B'mod ġenerali, il-COSME qed jopera f'livell raġonevoli ta' effiċjenza. L-azzjonijiet huma implimentati
f'konformità mal-objettivi u l-iskedi speċifiċi stabbiliti fil-programmi ta' ħidma annwali. Maġġoranza
sostanzjali ta' intermedjarji u benefiċjarji finali jirrappurtaw proporzjon tajjeb ta’ kostijiet-benefiċċji
għall-parteċipazzjoni tagħhom. Madankollu, għadd kbir ta' azzjonijiet żgħar inaqqas il-kosteffettività
tal-implimentazzjoni ta' COSME mill-EASME. Il-frammentazzjoni ser tiġi indirizzata fil-programmi ta'
ħidma annwali tal-COSME sat-tmiem tal-perjodu ta' programmazzjoni billi tagħti prijorità lil
azzjonijiet akbar u strateġiċi li jimplimentaw il-prijoritajiet tal-politika tal-Kummissjoni filwaqt li
żżomm għadd limitat ta' azzjonijiet pilota iżgħar biex tinżamm il-flessibbiltà tal-programm.
Il-Kummissjoni, l-EASME u l-FEI jimplimentaw il-COSME. Dan jagħmel il-koordinazzjoni u ġestjoni
effiċjenti tal-programm diffiċli. Madankollu, il-kwalità tal-ġestjoni tad-data rigward azzjonijiet mhux
finanzjarji jeħtieġ li tiġi intensifikata sabiex ikun hemm sett sħiħ ta' data dwar l-attivitajiet, ir-riżultati
u l-benefiċjarji tal-programm.
M'hemmx koinċidenzi kbar ma' programmi oħra tal-UE, nazzjonali jew reġjonali iżda l-koordinazzjoni
aħjar ma' azzjonijiet nazzjonali u reġjonali tkompli ttejjeb il-koerenza. It-titjib fil-ġestjoni tad-data u
aċċess aktar faċli għad-data ta' monitoraġġ fil-livell tal-pajjiż/reġjonali se jippermettu lill-Istati
Membri jirrappurtaw dwar il-koinċidenzi u biex iżidu s-sinerġiji.
Il-COSME għandu livell tajjeb ta' valur miżjud Ewropew. Id-dimensjoni Ewropea tikkostitwixxi lessenza proprja tat-tfassil tal-azzjonijiet tal-COSME. F'diversi każijiet, l-azzjonijiet tal-COSME ma
kinux biss addizzjonali, iżda għenu wkoll fit-tisħiħ tal-miżuri fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali.
Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu għandha twitti t-triq għall-evalwazzjoni
finali tal-COSME li ser tikkontribwixxi wkoll għat-tfassil dettaljat tal-ewwel programmi ta' ħidma talperjodu wara l-2020. Is-sejbiet preliminari tal-evalwazzjoni interim infurmaw il-valutazzjonijiet talimpatt fuq il-programmi tas-Suq Uniku u ta’ Invest EU għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss tal2021-2027.
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