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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-SMEs Ewropej urew li huma l-mutur ewlieni għall-kisba tat-tkabbir u biex ikunu żgurati 
aktar impjiegi, u impjiegi aqwa, fl-Unjoni. L-SMEs jinsabu fil-qalba tal-Istrateġija Ewropa 
2020 u se jkunu strumentali għall-ilħuq tal-objettivi tagħha ta’ tkabbir smart, sostenibbli u 
inklussiv. Dan huwa partikularment relevanti fis-sitwazzjoni ekonomika attwali: Huma 
jistgħu jwittu t-triq għat-tmiem tal-kriżi attwali ekonomika u tal-impjiegi. Fuq kollox, bejn l-
2002 u l-2010, 85% tal-impjiegi ġodda kollha fl-UE inħolqu mill-SMEs.

Biex jitwettqu dawn il-kompiti ambizzjużi, l-SMEs Ewropej jeħtieġ jiġu appoġġati mill-UE, 
mil-lat politiku kif ukoll dak ekonomiku. L-UE fil-preżent għandha responsabilità kbira li 
tindirizza l-iżbalji tas-suq u tal-politika li dgħajfu serjament il-kompetittività tal-SMEs, kif 
ukoll li tgħinhom jirrealizzaw il-potenzjal tagħhom ta' tkabbir. Dan jinkludi tnaqqis fil-
burokrazija u fil-piż amministrattiv, filwaqt li jitjieb l-aċċess tal-SMEs kollha għall-finanzi u 
għas-swieq. Il-Kummissjoni ppreżentat il-programm COSME fil-kuntest tal-QFM 2014-2020, 
bl-għan li tagħti tweġiba soda għal dawk il-problemi billi ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas 
tan-negozji tal-UE u tippromwovi l-intraprenditorjat. 

Il-baġit propost totali għall-programm COSME hu ta’ EUR 2.5 biljun. Ir-rapporteur jixtieq 
jisħaq, fid-dawl tan-negozjati iebsa li għaddejjin bħalissa, li anke jekk il-fondi huma ristretti, 
mhux ġġustifikat tnaqqis għal programmi bħal COSME, li jinsabu fil-qalba tal-kompetittività 
u l-impjiegi Ewropej. Fil-fatt, ir-rapporteur jemmen li ma jistax jiġi kkunsidrat li l-pakkett
finanzjarju tal-programm COSME jkun iżgħar f’termini reali mill-allokazzjoni attwali għall-
programm CIP. Bl-istess mod, u sabiex tkun żgurata l-akbar allokazzjoni possibbli ta’ riżorsi 
f’dan il-qasam, ir-rapporteur hu favur li dan il-Programm jingħata addizzjonalment l-ammonti 
tal-multi possibbli imposti mill-Kummissjoni fuq imprżi li ma jirrispettawx il-liġi tal-
kompetizzjoni tal-UE. 

Fl-ambitu tal-Programm il-ġdid, għandha ssir enfasi fuq l-intraprendituri żgħażagħ. Ir-
rapporteur jipproponi l-integrazzjoni ta’ “Erasmus għall-intraprendituri żgħażagħ” f’COSME 
bħala azzjoni separata. Dan il-programm, li oriġinarjament kien propost bħala azzjoni ta’ 
tħejjija mill-PE, ġie implimentat b’suċċess tul dawn l-aħħar snin, u ta lok lil intraprendituri 
żgħażagħ li jitgħallmu mill-esperjenza u l-prattiki tajba fi Stati Membri oħra, u jibnu fuqhom. 
Bħala storja ta' suċċess ċar, “Erasmus għall-intraprendituri żgħażagħ” jixraqlu post distinti fil-
Programm il-ġdid, bl-objettiv li jiġu żviluppati l-ħiliet u l-ispirtu intraprenditorjali fost iż-
żgħażagħ.  

Rigward ir-“reflows” minn strumenti finanzjarji stipulati f’COSME, ir-rapportuer japprova 
għalkollox il-proposta tal-Kummissjoni li d-dħul u l-pagamenti lura ġġenerati minn strument 
finanzjarju partikolari għandhom jiġu assenjati lil dak l-istrument. Jemmen li l-effett ta’ 
multiplikatur ta’ dawk l-istrumenti għandu l-potenzjal li jiggartixxi ġejjieni aktar vijabbli u 
sostenibbli għall-SMEs. 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jindika li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li dan ma jistax jiġi 
ffissat qabel ma jintlaħaq qbil fuq ir-
regolament li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-
2020;

Emenda 2

Abbozz ta’ Riżoluzzjoni Leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva''1; itenni li 
jinħtieġu biżżejjed riżorsi addizzjonali fl-
QFP li jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' 
tilħaq il-prijoritajiet eżistenti tal-politika 
tagħha u twettaq il-kompiti l-ġodda 
previsti mit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll 
sabiex tindirizza sitwazzjonijiet mhux 
mistennija; iħeġġeġ lill-Kunsill, f'każ li 
ma jaqbilx ma' dan l-approċċ, jidentifika 
b'mod ċar liema mill-prijoritajiet politiċi 
jew mill-proġetti tiegħu jista' jiġu 
abbandunati totalment, minkejja l-
garanzija ta' valur miżjud Ewropew 
tagħhom; jindika li anke b'żieda fil-livell 
ta' riżorsi għall-QFP li jmiss ta' mill-
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anqas 5 % meta mqabbel mal-livell tal-
2013, il-kontribut għall-ilħuq tal-objettivi 
u l-impenji miftehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni jista' 
jkun biss wieħed limitat.
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Jerġa’ jafferma l-pożizzjoni tar-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 li 
fil-QFM li ġej għandu jingħata appoġġ 
imtejjeb għall-programmi u għall-
istrumenti kollha li għandhom l-għan li 
jippromwovu l-SMEs, b’mod partikolari 
dan il-Programm u l-Att dwar in-Negozji 
ż-Żgħar;

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-infiq tal-fondi tal-UE u tal-Istati 
Membri fuq il-promozzjoni tal-
kompetittività tal-intrapriżi u l-SMEs 
għandu jkun ikkoordinat aħjar sabiex tiġi 
żgurata komplimentarjetà, aktar 
effiċjenza u viżibilità, kif ukoll biex tikseb 
sinerġiji baġitarji aħjar; il-pakkett 
finanzjarju tal-programm COSME 
m’għandux ikun iżgħar f’termini reali 
mill-approprjazzjonijiet allokati lill-
programm CIP.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-ammonti tal-multi imposti mill-
Kummissjoni fuq intrapriżi li ma 
jirrispettawx il-liġi tal-kompetizzjoni tal-
UE għandhom jiġu assenjati lill-
Programm, apparti mill-pakkett 
finanzjarju tiegħu.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, persuni li jaħdmu għal rashom,
intraprendituri potenzjali u ġodda u 
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, il-
migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-
intraprendituri żgħażagħ, b’mod 
partikolari permezz tal-ħolqien tal-
programm “Erasmus għal intraprendituri 
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żgħażagħ”.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aċċess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aċċess għall-kapital tar-riskju. 
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriżi ġodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir tal-intrapriżi. Il-valur miżjud 
għall-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji 
proposti tinsab inter alia fit-tisħiħ tas-Suq 
Uniku għall-kapital ta’ riskju u fl-iżvilupp 
tas-suq tal-finanzjament tal-SMEs pan-
Ewropew. L-azzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu kumplimentarji għall-użu 
tal-istrumenti finanzjarji tal-Istati Membri 
għall-SMEs. L-entitajiet delegati bl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet għandhom 
jiżguraw addizzjonalità u se jevitaw 
finanzjament doppju permezz ta’ riżorsi 
tal-UE.

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aċċess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aċċess għall-kapital tar-riskju. 
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriżi ġodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir tal-intrapriżi, kif ukoll ir-rieda 
ta’ intraprendituri ġodda li jieħdu 
f’idejhom kumpaniji vijabbli fil-kuntest 
ta’ trasferiment ta’ negozju/suċċessjoni.
L-istrumenti finanzjarji tal-UE li twaqqfu 
fl-2007-2013, partikolarment l-SMEG, 
għandhom valur miżjud evidenti u taw 
kontribut pożittiv lil tal-anqas 120 000 
SMEs, filwaqt li kkontribwixxew biex 
iżommu 851 000 impjieg sa mill-eruzzjoni 
tal-kriżi finanzjarja fl-2008. Il-valur 
miżjud imtejjeb għall-Unjoni tal-istrumenti 
finanzjarji proposti jinsab inter alia fit-
tisħiħ tas-Suq Uniku għall-kapital ta’ riskju 
u fl-iżvilupp tas-suq tal-finanzjament tal-
SMEs pan-Ewropew. L-azzjonijiet tal-
Unjoni għandhom ikunu kumplimentarji 
għall-użu tal-istrumenti finanzjarji tal-Istati 
Membri għall-SMEs u l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-aħjar tagħhom biex 
iżidu l-viżibilità u l-aċċessibilità ta’ tali 
strumenti fit-territorju tagħhom. L-
entitajiet delegati bl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet għandhom jiżguraw 
addizzjonalità u se jevitaw finanzjament 
doppju permezz ta’ riżorsi tal-UE.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a)Importanti li jiġi massimizzat l-
impatt tal-Programm billi jiġu mobilizzati, 
miġbura flimkien u sfruttati bl-aħjar mod 
ir-riżorsi finanzjarji pubbliċi u privati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-Programm għandu jiżgura l-
ogħla livell ta’ trasparenza, 
responsabbilizzazzjoni u skrutinju 
demokratiku tal-istrumenti u l-
mekkaniżmi finanzjarji innovattivi li 
jinvolvu l-baġit tal-Unjoni, b’mod speċjali 
rigward il-kontribut tagħhom, kemm dak 
mistenni kif ukoll dak mogħti, għall-ilħuq 
tal-objettivi tal-Unjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Huwa importanti li tiġi żgurata 
ġestjoni finanzjarja soda tal-programm, 
kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu bl-
iktar mod effikaċi u faċli sabiex jintuża, 
filwaqt li jiġu żgurati wkoll iċ-ċertezza 
legali u l-aċċessibbiltà tal-programm 
għall-parteċipanti kollha.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-implimentazzjoni tal-Programm 
għandha tkun monitorjata annwalment 
bl-għajnuna ta’ indikaturi ewlenin għall-
valutazzjoni tar-riżultati u tal-impatti. 
Dawn l-indikaturi, inklużi l-linji ta' 
referenza rilevanti, għandhom jipprovdu 
l-bażi minima sabiex jiġi vvalutat sa liema 
punt ikunu intlaħqu l-għanijiet tal-
programm.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni biex 
itejjbu l-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq il-persuni li jaħdmu 
għal rashom, il-mikrointrapriżi, l-
intrapriżi ż-żgħar, tal-artiġjanat u ta' daqs 
medju (SMEs) (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm"), huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-differenza bejn in-numru ta’ 
SMEs stabbiliti ġodda u dawk li diġà 
jeżistu,
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tkun promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira:

(b) li tkun promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira, b’mod 
partikolari l-intraprendituri żgħażagħ;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

1. Fit-tifsira tal-punt [17] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-.../... bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar għall-kooperazzjoni 
dwar il-kwistjonijiet baġitarji u dwar 
ġestjoni finanzjarja tajba, il-pakkett 
finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-
programm fit-tul kollu tiegħu, għandu jkun
[...] tal-valuri limitu totali tal-2014-2020 
QFP, li minnhom 60% se jiġu allokati
għall-istrumenti finanzjarji. Dak l-ammont 
għandu jikkostitwixxi r-referenza 
primarja għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont allokat għall-istrumenti 
finanzjarji msemmi fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu huwa ammont indikattiv 
mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi 
tal-awtorità baġitarja. Jista’ jiġi adattat ’il 
fuq jew ’l isfel fil-qafas tal-proċedura 
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baġitarja annwali, skont ir-riżultati 
akkwistati fl-implimentazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji differenti stipulati 
fl-Anness II.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tkun stabbilita azzjoni 
“Erasmus għal intraprendituri żgħażagħ” 
bl-għan li tiżviluppa l-ħiliet u l-
attitudnijiet intraprenditorjali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista tappoġġa miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost 
intraprendituri potenzjali u ġodda.

3. Il-Kummissjoni tista tappoġġa miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet, mentalitajiet u 
attitudnijiet intraprenditorjali, b' mod 
partikolari fl-edukazzjoni u t-taħriġ kif 
ukoll fost intraprendituri potenzjali u 
ġodda.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Article 14 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont l-Artikolu 18(4) tar-Regolament
(EU) Nru XXXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid], id-dħul u l-ħlasijiet 
ġenerati minn strument finanzjarju wieħed 
għandhom jiġu assenjati għal dak l-

4. Skont l-Artikolu 18(3)(h) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid], id-dħul u 
l-ħlasijiet ġenerati minn strument 
finanzjarju wieħed għandhom jiġu assenjati 
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istrument finanzjarju. Għal strumenti 
finanzjarji li diġà huma stabbiliti fil-qafas 
finanzjarju multiannwali għall-
perjodu 2007-2013, id-dħul u l-ħlasijiet 
iġġenerati bl-operazzjonijiet mibdija f’dak 
il-perjodu għandhom ikunu assenjati għall-
istrument finanzjarju fil-perjodu 2014-
2020.

għal dak l-istrument finanzjarju. Għal 
strumenti finanzjarji li diġà huma stabbiliti 
fil-qafas finanzjarju pluriennali għall-
perjodu 2007-2013, id-dħul u l-ħlasijiet 
iġġenerati bl-operazzjonijiet mibdija f’dak 
il-perjodu għandhom ikunu assenjati għall-
istrument finanzjarju fil-perjodu 2014-
2020.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima "Il-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self (LGF)" – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR 
150.000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum ta' 
self.

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR 
250.000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. Fil-każ ta’ finanzjament 
ta’ trasferiment ta’ negozju, l-ammont 
tas-self jista’ jkun sa EUR 1.000.000. L-
LGF għandha tkun imfassla b’tali mod li 
jkun possibbli li wieħed jirrapporta 
separatament dwar il-bidu ta’ negozji, it-
trasferiment ta' negozji, l-estensjoni ta' 
negozji eżistenti u l-SMEs innovattivi 
sostnuti, kemm f’termini tal-għadd ta' self 
kif ukoll f'dak li hu volum ta' self.
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