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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-SMEs (inklużi l-mikrointrapriżi), bħala s-sinsla tal-

ekonomija tagħna, biex jiġi ġenerat it-tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni tal-UE, billi 

jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi fis-settur privat u aktar minn nofs il-valur miżjud 

maħluq mill-intrapriżi tal-UE; jenfasizza li l-aċċess għall-finanzjament huwa wieħed mill-

aktar komponenti importanti għall-ħolqien, is-sostenibilità, il-prestazzjoni, il-

kompetittività u t-tkabbir tal-SMEs, flimkien mal-aċċess tagħhom għas-suq globali; 

jinnota li, matul il-kriżi attwali u fi klima kkaratterizzata minn restrizzjonijiet baġitarji 

qawwija, it-tnaqqis tad-dipendenza mill-banek u tal-fiduċja min-naħa tal-investituri, inter 

alia, fixklu l-fluss ta' finanzjament fl-ekonomija reali, u speċjalment f'investimenti fuq 

terminu twil; jenfasizza li, f'dan il-kuntest, il-politika ta' koeżjoni hija waħda mis-sorsi 

ewlenin ta' sostenn għall-SMEs u hija importanti għat-tisħiħ tal-attività ekonomika 

tagħhom, l-iżvilupp ta' negozji ġodda, l-appoġġ attiv lin-negozji u t-tisħiħ tal-ħiliet 

imprenditorjali u tal-ambjent kummerċjali; 

2. Ifakkar fir-rwol importanti li għandhom l-SMEs biex joħolqu impjiegi ta' kwalità għolja, u 

fil-potenzjal tagħhom li jagħtu spinta lil setturi tal-ekonomija immirati lejn il-futur 

(inkluża l-ekonomija ċirkolari), iggwidati minn akkwist pubbliku ekoloġiku bħala l-

għodda xierqa biex jintlaħqu dawn l-objettivi; jemmen li l-opportunitajiet għall-

innovazzjoni għandhom ikunu rikonoxxuti u promossi bħala opportunitajiet ta' xogħol 

sostenibbli; 

3. Jilqa' l-inizjattivi li għandhom l-objettiv li jiddiversifikaw is-sorsi ta' finanzjament u 

jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament permezz ta' kreditu u skemi ta' garanzija għall-

SMEs, peress li ħafna SMEs ekonomikament sinifikanti ma jkunux jistgħu jiksbu 

finanzjament minn banek jew sorsi oħra minħabba l-karatteristiċi strutturali tas-suq; 

jemmen li d-differenzjali tar-rati tal-imgħax bejn l-Istati Membri għadhom pjuttost 

għoljin, fatt li jostakola l-aċċess għall-kreditu għall-SMEs; jenfasizza l-ħtieġa li l-

finanzjament tal-UE isir aktar attraenti għall-SMEs u li jittejjeb il-mod li bih is-swieq 

finanzjarji jiffinanzjaw l-ekonomija reali, billi jiġu żviluppati alternattivi għal self mill-

banek; jemmen, għalhekk, li l-inizjattivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) għandhom 

jitħejjew b'tali mod li jnaqqsu l-ispejjeż ta' tranżazzjoni għall-ksib tal-kapital għall-SMEs, 

u li proposti leġiżlattivi marbuta mal-Unjoni tas-Swieq Kapitali m'għandhomx iwasslu 

għal piż regolatorju eċċessiv fuq l-SMEs jew jillimitaw il-benefiċċji għal dan is-settur li 

jirriżultaw mill-ħolqien ta' suq finanzjarju uniku; 

4. Iqis li kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha għandhom ikomplu jiżviluppaw 

netwerks Ewropej ta' ''business angels'', u biex jiżdied il-potenzjal ta' ''crowdfunding'' ħalli 

s-sostenibilità tal-SMEs ma tkunx tiddependi biss mill-finanzjament bankarju; 

jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni trawwem l-istabbiliment, anke fil-livell reġjonali, ta' 

fornituri ta' servizzi finanzjarji ġodda li joffru soluzzjonijiet finanzjarji lil intrapriżi 

stabbiliti u lil negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu; jirrimarka li l-proposta tal-

Kummissjoni għal regolament dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 

offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (COM(2015)0583) tista' tgħin biex 
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tagħmilha aktar faċli u irħas għall-SMEs li jiksbu l-kapital fis-suq finanzjarju bħala 

alternattiva għas-self bankarju; jenfasizza il-FinTech bħala teknoloġija finanzjarja 

innovattiva li tista' ttejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs billi tippermetti lill-investituri 

u lill-SMEs biex jittrattaw u jidentifikaw aħjar sħubijiet aktar immirati u ta' benefiċċju 

akbar; 

5. Ifakkar, madankollu, li s-self bankarju huwa tradizzjonalment l-aktar sors importanti ta' 

finanzjament estern għall-SMEs, u li l-awtoritajiet reġjonali u lokali (inklużi banek 

kooperattivi) u l-istituzzjonijiet ta' kreditu jinsabu fuq quddiem fil-finanzjament tal-SMEs, 

peress li għandhom għarfien aħjar tal-ekonomiji lokali u reġjonali u metodi uniċi għall-

valutazzjoni tar-riskju tas-self lill-intrapriżi lokali; jenfasizza li l-mudelli ta' finanzjament 

ibbażati fuq il-banek u fuq il-kapital għandhom ikunu komplementari, filwaqt li tiġi 

evitata l-impożizzjoni ta' rekwiżiti regolatorji u ostakli multipli fuq l-istituzzjonijiet ta' 

kreditu bħall-banek żgħar; jenfasizza l-importanza tal-''Fattur ta' Sostenn lill-SMEs'' għaż-

żamma u ż-żieda fis-self mill-banek għall-SMEs, u jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-

possibilità li dan il-fattur isir permanenti; 

6. Ifakkar li l-koeżistenza ta' partijiet pubbliċi u privati toħloq sfidi u li f'uħud mill-Istati 

Membri l-interessi u l-aspettattivi m'humiex allinjati mill-bidu nett, billi ż-żewġ naħat 

għandhom nuqqas tal-għarfien meħtieġ, u jinnota għalhekk li f'dawn il-każijiet, l-

awtoritajiet ta' ġestjoni ma jafux is-suq finanzjarju u l-mekkaniżmi tiegħu, u li l-partijiet 

interessati privati mhumiex infurmati biżżejjed dwar ir-regolamentazzjoni, l-għajnuna 

mill-Istat u l-akkwist pubbliku; 

7. Jinnota li l-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Marzu 2014 tenna li t-tisħiħ tal-

kompetittività tal-industrija Ewropea kien prijorità ewlenija għat-tkabbir ekonomiku u 

għall-politiki tal-impjiegi, u enfasizza l-bżonn li dan jiġi integrat fil-politiki kollha tal-UE; 

jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u r-reġjuni biex jipprovdu ambjent li 

jiffavorixxi n-negozju, ineħħu l-piżijiet amministrattivi, legali (eż. gwida inkonsistenti) u  

regolatorji mhux meħtieġa, jibnu amministrazzjonijiet pubbliċi effiċjenti u infrastruttura 

moderna, jiffaċilitaw l-inklużjoni tal-SMEs f'raggruppamenti ta' produzzjoni u jipprovdu 

appoġġ konsultattiv effettiv; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata koordinazzjoni msaħħa, 

koerenza u sinerġiji fost il-politiki, l-istrumenti u l-programmi kollha ta' investiment tal-

UE  li jappoġġaw lill-SMEs, bħal pereżempju l-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej (Fondi ESI), Orizzont 2020, COSME, Erasmus+, Life, Ewropa Kreattiva u fondi 

ta' intraprenditorija soċjali minn impriżi soċjali u mad-diversi għodod offruti mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment għall-SMEs; jilqa' l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa (il-Pjan 

Juncker) u jiġbed l-attenzjoni tal-SMEs għall-opportunitajiet offruti mill-Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi (EFSI), b'mod partikolari fil-qafas tat-tieqa għall-SMEs, 

minkejja li dan m'għandux jissostitwixxi l-politika ta' koeżjoni bħala l-istrument ewlieni li 

jappoġġa l-SMEs fl-UE, u għalhekk għandu jkompli jikkomplimenta l-Fondi ESI; 

8. Jenfasizza li l-kumplessità tar-regoli u l-ammont ta' burokrazija involuta fil-ksib ta' fondi 

ESI, inklużi spejjeż amministrattivi sproporzjonati li għad-daqs tal-intrapriżi kif ukoll 

ostakli għal konsiderazzjoni f'waqtha tat-talbiet għall-finanzjament u pagamenti 

sussegwenti, jolqtu b'mod partikolari lill-SMEs; jitlob għal simplifikazzjoni profonda tal-

proċess, b'attenzjoni xierqa għall-ħtieġa li jiġu miġġielda l-frodi u l-iżbalji; jilqa', f'dan il-

kuntest, l-attivitajiet tal-grupp ta' livell għoli għas-simplifikazzjoni tal-politika ta' 

koeżjoni; jinnota għall-ħtieġa ta' aġenziji ta' żvilupp lokali u reġjonali li jiġi faċilitat l-
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aċċess tal-SMEs għal strumenti rotattivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara kif jikkoeżistu 

r-regoli dwar il-Fondi ESI u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, speċjalment fejn il-

kundizzjonijiet soċjoekonomiċi ma jippermettux sorsi oħra ta' aċċess għall-finanzjament; 

ifakkar li l-SMEs spiss ikunu żvantaġġjati meta mqabbla ma' kumpaniji kbar fir-rigward 

tal-aċċess għall-għajnuna mill-Istat; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu approċċ olistiku għat-tixrid 

ta' informazzjoni u ta' appoġġ ta' konsulenza rigward l-opportunitajiet kollha ta' 

finanzjament tal-UE (inklużi l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u, l-aħħar 

iżda mhux l-inqas, il-Fondi ESI, inklużi l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-eliġibilità u l-

allokazzjoni ta' fondi) fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali għal investituri, 

superviżuri u partijiet interessati oħra; jenfasizza n-Netwerk Enterprise Europe bħala sors 

importanti ta' informazzjoni għall-SMEs u n-negozji ġodda dwar kif jistgħu jisfruttaw l-

opportunitajiet ta' finanzjament tal-UE; jilqa' l-istrateġija ta' informazzjoni tal-

Kummissjoni dwar l-SMEs; 

10. Jenfasizza l-importanza li tinġabar dejta dwar ir-reazzjoni tas-suq għal tibdil speċifiku (eż. 

spejjeż u tariffi ta' ġestjoni ġodda) għall-finijiet ta' appoġġ għal teħid tad-deċiżjonijiet tal-

ġejjieni ; 

11. Jinnota li, apparti l-kwistjoni tad-daqs, kull SME hija differenti u hemm ħafna fatturi oħra 

li jiddeterminaw l-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom u l-ħeffa li biha jkunu jistgħu jiksbu 

finanzjament, bħal fejn huma bbażati (eż. reġjuni metropolitani, urbani, rurali, remoti, 

b'popolazzjoni baxxa, transfruntiera, muntanjużi, gżejjer, periferiċi jew ir-reġjuni l-iktar 

imbiegħda), il-forma legali tagħhom, l-ambjent soċjoekonomiku u l-istruttura finanzjarja, 

is-settur tan-negozju li joperaw fih u l-istadju li laħqu fl-iżvilupp tagħhom, b'mod 

partikolari l-grad tagħhom ta' internazzjonalizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, lill-

Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jqisu dawn il-fatturi meta jkunu qed 

ifasslu arranġamenti ta' finanzjament kosteffiċjenti li, b'mod partikolari, jużaw l-ambitu 

għal taħlit ta' sussidji u strumenti finanzjarji u huma aġġustati għall-ħtiġijiet tad-diversi 

kategoriji ta' SMEs (eż. mikrointrapriżi, negozji ġodda, scale-ups u intrapriżi tal-familja, 

artiġjanali jew industrijali), minkejja l-iskala tal-piż fiskali fuq, u n-nuqqas ta' rieda min-

naħa tal-investituri u l-banek li jsellfu lil, xi tipi ta' dawn l-SMEs; 

12. Jemmen li għad hemm nuqqasijiet sinifikanti ta' funzjonament fis-suq finanzjarju fir-

rigward ta' self, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna finanzjament għal impriżi ġodda u 

kumpaniji żgħar; ifakkar fil-ħtieġa li jiżdiedu l-isforzi biex jimtela d-distakk bejn is-sessi, 

kif identifikat fl-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, u biex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa 

f'intrapriżi, negozji ġodda u fl-attivitajiet intraprenditorjali l-oħra kollha, b'mod partikolari 

meta huma involuti l-Fondi ESI; jemmen li huwa essenzjali li jiġu appoġġati proġetti ta' 

intraprenditorija għal nisa u żgħażagħ fiż-żoni rurali, u b'hekk jgħinu biex jinħolqu l-

impjiegi u jiżdied id-dħul u jipprevjenu d-depopolazzjoni rurali; 

13. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq rapport jew studju dwar l-użu tar-riżorsi finanzjarji 

f'partijiet differenti tal-Ewropa, inkluża analiżi territorjali fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż u 

analiżi tad-differenzi bejn id-disponibilità u l-użu tar-riżorsi finanzjarji f'reġjuni anqas 

żviluppati, reġjuni fi tranżizzjoni u reġjuni aktar żviluppati; 

14. Jinkoraġġixxi, meta jitqiesu r-rati għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, l-għoti ta' spinta lill-

ispirtu intraprenditorjali fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa, u għalhekk ifakkar fil-ħtieġa li 
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tiġi żviluppata l-edukazzjoni iffokata fuq l-intraprenditorija fil-kurrikuli tal-iskejjel u tal-

università, billi jiġi segwit l-approċċ tal-''Att dwar in-Negozji ż-Żgħar''; jistieden lill-Istati 

Membri jrawmu kultura ta' teħid ta' riskju u tas-suq kapitali; itenni li l-edukazzjoni 

finanzjarja għall-SMEs hija kruċjali biex jiżdiedu l-użu u l-aċċettazzjoni ta' soluzzjonijiet 

tas-suq kapitali, u dan jippermetti valutazzjoni aħjar tal-kosti, il-benefiċċji u r-riskji 

assoċjati. 
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