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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummisssjoni pproponiet faċilità mikrofinanzjarja ġdida tal-UE għall-impjiegi (Faċilità 
Mikrofinanzjarja ta' Progress) biex tagħti opportunità ta' bidu ġdid lil dawk bla xogħol u biex 
tinfetaħ it-triq għall-imprenditorjat għal uħud mill-aktar gruppi żvantaġġati fl-Ewropea, 
inklużi ż-żgħażagħ. Din il-Faċilità l-ġdida se żżid il-firxa ta' appoġġ finanzjarju mmirat għall-
imprendituri l-ġodda fil-kuntest attwali ta' tnaqqis fil-provvista ta' kreditu.

Il-Faċilità Mikrofinanzjarja ta' Progress se żżid mal-programmi l-oħrajn tal-Komunità billi 
tipprovdi strumenti għall-qsim tar-riskji, tad-dejn u tal-iffinanzjar tal-ekwità. Hija se 
tibbenefika mill-esperjenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali; pereżempju l-Grupp 
BEI (Bank Ewropew għall-Investiment u l-Fond Ewropew għall-Investiment). Abbażi tal-
arranġament ta' amministrazzjoni konġunta, l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali se 
jipprovdu assistenza ulterjuri billi jappoġġaw il-fornituri bankarji u anke dawk mhux bankarji 
tal-mikrofinanzjament madwar l-Unjoni Ewropea.

Ir-rapporteur jaqbel mal-approċċ tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-proposta għandha żżid il-
possibilità għal dawk li jixtiequ jibdew negozju fl-UE. Hemm ftuħ tas-suq potenzjali f'termini 
ta' provvista u domanda għall-mikrokreditu fl-UE. L-appoġġ għal finanzjament tal-fornituri 
tal-mikrokreditu jista' jgħin din l-attività biex tkun sostenibbli u tippermettilhom li jirreaġixxu 
għad-domanda dejjem akbar min-naħa tal-mikroselliefa. Il-proposta tista' tiffaċilita 
investimenti fuq skala żgħira u tagħti lill-mikroimpriżi l-possibilità li jikbru. Hemm pożittiv 
ukoll li l-proposta hija mmirata lejn dawk il-gruppi li qed isibuha diffiċli biex isibu 
opportunitajiet ta' self għall-ideat ta' negozju tagħhom.

Ir-rapporteur jenfasizza l-urġenza li din il-proposta tiġi adottata kemm jista' jkun malajr 
sabiex ikollha effett matul il-kriżi preżenti. Jisħaq dwar l-importanza li l-finanzjament għall-
faċilità jintuża b'mod effiċjenti u jkun effettiv f'sens ta' nefqa kif ukoll ma jkunx hemm piżijiet 
amministrattivi addizzjonali għal dawk li japplikaw għad-dejn.

Il-linja baġitarja proposta hija biżżejjed għall-faċilità f'dan l-istadju. Filfatt ma hemmx bżonn 
għal aktar finanzjament tal-baġit tal-UE.

Hemm xi tħassib li huwa marbut mal-ambitu tal-inizjattiva. Ir-rapporteur jipproponi għalhekk 
li tal-anqas jiġu inklużi d-definizzjonijiet ta' mirokreditu u ta' mikrointrapriżi (kif propost 
mill-Kummissjoni) fit-test legali. Apparti dan huwa tal-opinjoni li jekk l-ambitu jkun ristrett 
biss għal dawk il-mikrointrapriżi li jimpjegaw in-nies li jkunu għadhom kemm tilfu l-post tax-
xogħol tagħhom eċċ dan jista' jkun ta' piż għall-intermedjarji finanzjarji f'termini ta' rappurtar 
u, aktar minn hekk, jista' jillimita l-konsumaturi potenzjali tagħhom; b'riskju li jkun hemm 
fornituri ta' mikrofinanzjament li ma jkunux lesti li jissieħbu mal-BEI u ma' istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra u jkun hemm involviment baxx fl-inizjattiva bħala riżultat ta' dan. 
Għaldaqstant, irridu nżidu 'inklużi dawk' fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni, li xorta tagħti 
dimensjoni soċjali lill-inizjattiva.

Huwa importanti li l-fondi tal-programm allokati għas-self jintużaw għal investimenti li jkunu 
bbażati fuq ideat kummerċjali soda. Il-kreditu ma għandux jintuża għall-benefiċċji tal-
għajnuna soċjali jew għall-konsum. Ir-rapporteur jenfasizza li l-kumpaniji fil-grupp tal-mira 



PE428.207v01-00 4/7 PA\790329MT.doc

MT

għall-programm għandu jkollhom pjan kummerjali sod. Għalhekk jissuġġerixxi li jiġi inkluż 
rekwiżit, għal dawk li jissellfu, li jistabbilixxu pjan kummerċjali.

L-opinjoni tenfasizza l-importanza li jiġu evalwati l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-proċeduri 
tagħhom għall-evalwazzjoni tar-riskju u l-kontroll tar-riskju. Tenfasizza wkoll il-bżonn ta' self 
responsabbli min-naħa tal-fornituri tal-kreditu.

Ir-rapporteur irid jenfasizza l-importanza li tkun evitata l-frodi u l-korruzzjoni billi jinħoloq 
mekkaniżmu ta' kontroll tar-riskju.

Ir-rapporteur jenfasizza l-importanza li biex ikun ta' suċċess il-programm għandu jiġi 
reklamat.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Definizzjonjiet

1. Għall-għan ta’ din id-Deċiżjoni, id-
definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw:
(a) "mikrokreditu" tfisser self ta' anqas 
minn EUR 25 000;
(b) "mikrointrapriża" tfisser intrapriża li 
timpjega anqas minn 10 persuni, inklużi 
dawk li jaħdmu għal rashom, u d-dħul 
annwali u/jew il-karta tal-bilanċ annwali 
ma jaqbżux EUR 2 miljun;
(c) "persuna" tfisser persuna fiżika.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi, inklużi dawk fl-
ekonomija soċjali li jimpjegaw persuni li 
tilfu l-impjieg tagħhom, jew li jinsabu fir-
riskju li jitilfu xogħolhom jew li 
jimpjegaw persuni żvantaġġati, inklużi ż-
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Persuni u mikrointrapriżi li japplikaw 
għal mikrokreditu għandhom jifformulaw 
pjan kummerċjali sabiex ikunu eliġibbli 
għall-mikrokreditu skont din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Entitajiet pubbliċi u privati li 
jipprovdu mikrokreditu skont din id-
Deċiżjoni għandhom jikkonformaw mal-
prinċipji ta' self responsabbli u b'hekk 
jevitaw, b'mod partikulari, li l-individwi u 
l-impriżi ma jiddejnux iżżejjed.
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 
benefiċjarji, l-applikazzjonijiet mibgħuta, 
il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati, ir-riżultati u, fejn possibbli, l-
impatt.

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 
benefiċjarji, l-applikazzjonijiet mibgħuta, 
il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati, ir-riżultati u l-impatt.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-

2. Għall-ewwel darba fl-2011, iżda mhux 
aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, u qabel il-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
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Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE. azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim u finali fuq l-
inizjattiva tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2). 
Il-valutazzjoni interim trid tkun lesta erba'
snin wara l-bidu tal-Faċilità u l-
valutazzjoni finali mhux aktar tard minn 
sena wara t-tmiem tal-mandat(i) mogħtija 
lill-istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni 
finali għandha, barra minn hekk, teżamina 
sa fejn il-Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim u finali fuq l-
inizjattiva tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2). 
Il-valutazzjoni interim trid tkun lesta tliet
snin wara l-bidu tal-Faċilità u l-
valutazzjoni finali mhux aktar tard minn 
sena wara t-tmiem tal-mandat(i) mogħtija 
lill-istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni 
finali għandha, barra minn hekk, teżamina 
sa fejn il-Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha.

Or. en


