
DT\707565MT.doc PE402.531v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

11.2.2008

DOKUMENT TA' ĦIDMA
dwar it-titjib ta' l-edukazzjoni u tal-kuxjenza tal-konsumatur dwar kreditu u 
finanzi

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Iliana Malinova Iotova



PE402.531v01-00 2/4 DT\707565MT.doc

MT

I. Introduzzjoni

Il-litteriżmu finanzjarju tal-konsumaturi huwa prijorità li qed tikber. Fl-abbozz tar-rapport, ir-
rapporteur se jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu miżuri u inizjattivi konkreti biex 
tittejjeb l-edukazzjoni finanzjarja taċ-ċittadini Ewropej fl-attivitajiet kollha ta' l-immaniġġjar 
finanzjarju: immaniġġjar tal-likwidità, immaniġġjar tal-kreditu, tfaddil kif ukoll investiment.

Irid jiġi enfasizzat li fl-UE hemm pajjiżi li ggwadanjaw ħafna fil-qasam ta' l-edukazzjoni 
finanzjarja u li fiha jiġu stabbiliti prattiki tajbin. Madankollu hemm ukoll pajjiżi li fihom ma 
jeżistux forom bħal din ta' l-edukazzjoni.

II. L-importanza ta' l-edukazzjoni finanzjarja 

Is-swieq finanzjarji saru estremament dinamiċi, li jevolvu b'mod mgħaġġel u li dejjem qed 
isiru iżjed u iżjed kumplessi. Hemm żvilupp kostanti ta' servizzi ġodda u iżjed kumplessi. Is-
swieq finanzjarji huma globali u sa ċertu punt saru deregolarizzati, u ġew żviluppati mezzi ta' 
distribuzzjoni ġodda għal prodotti u servizzi finanzjarji.

Min-naħa l-oħra, anki l-bżonnijiet finanzjarji ta' l-individwi saru iżjed kumplessi. Billi f'ħafna 
Stati Membri skemi tas-sigurtà soċjali ffinanzjati mill-istat qegħdin jonqsu fl-iffinanzjar, it-tul 
ta' għajxien qed jiżdied u l-modi ta' għajxien qed jinbidlu (iżjed tibdil frekwenti ta' l-impjieg, 
żieda fid-divorzju), hemm bżonn ta' mmaniġġjar b'saħħtu tal-finanzi personali, eż. kuxjenza 
ikbar tal-provvediment tal-pensjoni.

Madankollu nosservaw ta' spiss effett negattiv ta' din il-kumplessità miżjuda. Sfortunatament, 
iżjed ma s-swieq finanzjarji jkunu kumplessi, iżjed ikunu perplessi l-klijenti li ma jifhmux 
għal kollox il-possibilitajiet li joffrulhom is-swieq finanzjarji. It-terminoloġija u l-lingwaġġ 
huma sofistikati ħafna u mhumiex ċari, speċjalment għall-klijenti li m'għandhomx sfond 
ekonomiku u finanzjarju. 

Dan iwassal għal żewġ tipi ta' ineffiċjenza tas-suq:

1. Għalkemm ċertu klijenti għandhom għarfien finanzjarju fqir, huma jistgħu 
jiddeċiedu jużaw is-servizzi li joffrulhom is-swieq finanzjarji. Madankollu jekk 
jagħmlu dan jistgħu jagħmlu xi żbalji li jwasslu għal telf finanzjarju u għandhom 
tendenza ikbar li jisfaw vittmi ta' prattiki abbużivi. 

2. Min-naħa l-oħra hemm klijenti li jibżgħu jużaw il-possibilitajiet offruti mis-swieq 
finanzjarji għax ma jkunux familjari mar-regoli, ma jifhmux il-prodotti finanzjarji 
kumplessi u jibżgħu li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ħżiena u jispiċċaw bid-dejn. 
Huwa minħabba dan li huma sempliċiment jiddeċiedu ma jiħdux sehem fis-swieq 
finanzjarji (esklużjoni finanzjarja) u b'dan il-mod ma jistgħux jibbenefikaw mill-
possibilitajiet li huma offruti mill-prodotti u l-innovazzjonijiet finanzjarji. Hemm 
ukoll il-fatt li l-klijenti ma jippjanawx għall-futur, irrelevanti jekk hux biex jieħdu 
self b'ipoteka jew fond għall-pensjoni.
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III. Benefiċċji mill-edukazzjoni finanzjarja

L-edukazzjoni finanzjarja hija importanti mhux biss għall-individwi imma wkoll għas-soċjetà 
sħiħa u għall-ekonomija.

 Benefiċċji għall-individwi – Iktar ma jkunu infurmati l-klijenti, aħjar l-għażliet li 
jagħmlu (klijenti li tingħatalhom is-setgħa). Huma jistgħu wkoll isaqsu l-mistoqsijiet it-tajbin 
(ikollhom konsiderazzjoni xettika ta' l-offerti li jkunu ġew ippreżentati lilhom) u jifhmu aħjar 
l-informazzjoni ppreżentata lilhom. Din hija partikolarment importanti għall-istudenti meta 
jfittxu għal mezz kif jiffinanzjaw l-edukazzjoni tagħhom, għaliex jekk ma jiħdux id-deċiżjoni 
t-tajba jistgħu jispiċċaw bid-dejn anki qabel ma jkunu bdew jaħdmu. 

 Benefiċċji għas-soċjetà – L-edukazzjoni finanzjarja tista' tgħin biex jiġu indirizzati l-
problemi ta' l-esklużjoni finanzjarja – dawk li jkunu rċevew xi tip ta' edukazzjoni dwar 
kwistjonijiet finanzjarji għandhom probabilità ikbar li jkollhom x'jaqsmu ma' l-industrija 
finanzjarja kurrenti; il-livell miżjud ta' edukazzjoni finanzjarja jista' wkoll iħeġġeġ anki 
klijenti bi dħul iktar baxx biex iġemmgħu l-flus u jippjanaw għall-futur;

 Benefiċċji għall-ekonomija – Biex is-swieq kompetittivi jaħdmu tajjeb, għandhom 
bżonn ta' klijenti infurmati. L-edukazzjoni finanzjarja tista' tikkontribwixxi għall-istabilità 
finanzjarja billi tgħin lill-klijenti jagħżlu prodotti u servizzi xierqa, li jwasslu għal rati ta' 
tnaqqis iktar baxxi, per eżempju fuq self u self b'ipoteka, u għal tfaddil u investiment iżjed 
diversifikati u għalhekk iżjed sikuri. Iċ-ċittadini li saru kunfidenti biex jinvestu jistgħu 
jipprovdu likwidità addizzjonali għas-swieq kapitali, li jistgħu jipprovdu wkoll għall-
iffinanzjar tan-negozji ż-żgħar fl-UE; element ewlieni biex jiġu appoġġjati l-iżvilupp u x-
xogħol. L-edukazzjoni finanzjarja se tippermetti wkoll lill-klijenti biex jibbenefikaw iżjed 
mill-possibilitajiet li joffri s-Suq Waħdieni.

IV. Azzjoni meħuda fil-livell ta' l-UE

L-edukazzjoni finanzjarja hija provduta minn istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet numerużi 
differenti – awtoritajiet tas-sorveljanza finanzjarja, industrija finanzjarja, aġenziji biex jiżdied 
il-litteriżmu fl-adulti, rappreżentanti tal-klijenti eċċ. L-awtoritajiet nazzjonali f'11-il Stat 
Membru huma l-mexxejja ewlenin ta' l-edukazzjoni finanzjarja. Is-suġġett ewlieni li hu 
mgħallem huwa t-teorija dwar il-flus u b'mod partikolari kif nużaw il-kont tal-bank tagħna. Il-
programmi ta' l-edukazzjoni finanzjarja jinkludu wkoll l-immaniġġjar tal-krediti u tas-self u 
jkopru kwistjonijiet bħal investimenti, tfaddil, assikurazzjoni u mmaniġġjar tar-riskju.  

Fil-qasam ta' edukazzjonijiet finanzjarji, il-Kummissjoni Ewropea ħadet l-inizjattivi li ġejjin:

 Il-Kummissjoni waqqfet websajt, Dolceta, li toffri edukazzjoni tal-klijenti lill-
adulti – is-sit huwa tradott fil-lingwi uffiċjali kollha ta' l-UE (barra fir-Rumen u l-Bulgaru) 
u huwa adattat għall-bżonnijiet ta' kull suq nazzjonali. 

 "Djarju ta' l-Ewropa" – ktejjeb imqassam ma' l-istudenti tat-tieni livell biex jiġu 
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informati dwar id-drittijiet tagħhom bħala klijenti. Dan jinkludi taqsima dwar flus u dejn, li 
tispjega kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u l-prodotti finanzjarji, u tagħti twissija bikrija dwar il-
perikli ta' self eċċessiv.

 F'Marzu 2007, il-Kummissjoni organizzat Konferenza dwar "Iż-Żieda fil-Kapaċità 
Finanzjarja" biex tenfasizza l-importanza ta' l-għoti ta' edukazzjoni finanzjarja ta' kwalità 
għolja u biex tipprovdi forum għall-iskambju ta' l-aħjar prattiki. 

 Il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji bl-Imnut tissuġġerixxi li jista' jsir 
iżjed biex titħeġġeġ l-edukazzjoni finanzjarja.

V. X'miżuri għandhom jittieħdu minn issa 'l quddiem

1. Il-gvernijiet nazzjonali għandu jkollhom rwol ċentrali fl-edukazzjoni finanzjarja. 
Madankollu, għandu jiġi żviluppat programm edukattiv fil-qasam ta' l-edukazzjoni finanzjarja 
fil-livell ta' l-UE. Dan il-programm għandu joħloq regoli u prinċipji komuni li jkunu jistgħu
jiġu applikati fl-Istati Membri kollha. Il-programm għandu wkoll jiġi adattat għar-rekwiżiti 
speċifiċi ta' kull Stat Membru u inkluż fil-kurrikulu ta' l-iskejjel.

2. Għandu jinħoloq approċċ speċjali għat-titjib tal-litteriżmu finanzjarju ta' gruppi varji tas-
soċjetà – tfal fl-iskejjel elementari, żgħażagħ fl-iskejjel sekondarji, studenti fl-universitajiet, 
adulti u pensjonanti.

3. L-Istati Membri għandhom jitħeġġu jistabbilixxu netwerk għal edukazzjoni finanzjarja li 
fih jieħdu sehem kemm is-setturi governattivi u dawk mhux governattivi, kif ukoll għalliema 
mħarrġa b'mod speċjali.

4. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu forma 
speċjali ta' edukazzjoni finanzjarja magħmula speċifikament għall-klijenti li jkunu waslu fl-
aħħar tal-karriera professjonali tagħhom jew li jkunu diġà pensjonanti. Din il-kwistjoni hija ta' 
importanza kruċjali għax illum il-ġurnata s-sistemi tas-sigurtà soċjali huma b'tali mod li r-
riskji jaqgħu fuq iċ-ċittadini u mhux fuq l-istat kif kienu qabel.

5. Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni biex toħloq linja baġitarja biex jiġu 
organizzati programmi għall-edukazzjoni finanzjarja fil-livell ta' l-UE. Flimkien ma' dan, 
huwa meħtieġ li jitwarrbu riżorsi finanzjarji għall-kampanji tal-midja li jżidu l-kuxjenza tal-
konsumatur dwar il-problemi li joħorġu mil-livell baxx ta' litteriżmu finanzjarju fl-UE. Dan ta' 
l-aħħar għandu jsir kemm jista' jkun malajr għax fl-Istati Membri kollha, il-klijenti qed 
jgħerqu fir-riklami numerużi li jirreklamaw "ftehim finanzjarju tajjeb ħafna" differenti li 
jistgħu faċilment iħajru lil dawk li mhumiex informati sew.

6. Is-sit ta' l-internet "Dolceta" għandu jiġi aġġornat sabiex l-informazzjoni li jipprovdi jkun 
iżjed utli għall-klijenti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Is-sit għandu wkoll jiġi tradott fil-lingwi 
uffiċjali kollha ta' l-UE (fil-preżent, is-sit mhuwiex disponibbli fir-Rumen u fil-Bulgaru).
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