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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs
(2012/2134(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Pjan ta’ azzjoni għat-
titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs' (COM(2011)0870),

– wara li kkunsidra l-programm tal-Kummissjoni għall-kompetittività tal-intrapriżi u l-
intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, il-programm 'COSME' (COM(2011)0834),

– wara li kkunsidra l-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa' (COM(2008)0394), li 
jirrikonoxxi r-rwol ċentrali tal-SMEs fl-ekonomija tal-UE u għandu l-għan li jsaħħaħ ir-
rwol tal-SMEs u jippromwovi l-potenzjal tagħhom li joħolqu t-tkabbir u l-impjiegi billi 
jtaffi għadd ta' problemi kkunsidrati bħala fatturi li jimpedixxu l-iżvilupp tal-SMEs,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta’ Riskju (COM(2011)0860),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

A. billi l-istabbiliment ta' regolamenti aktar stretti, partikolarment għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, flimkien mal-kriżi ekonomika, iwassal għal aċċess għall-finanzi aktar diffiċli 
għall-SMEs;

B. billi l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u xpruni importanti tat-
tkabbir u l-impjiegi fi ħdan is-27 Stat Membru;

C. billi hemm tipi differenti ta' SMEs li kollha għandhom ħtiġijiet differenti;

Kwistjonijiet ġenerali
1. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u l-ġabra wiesgħa ta' soluzzjonijiet ippreżentati 

għall-SMEs;

2. Jaqbel mal-Kummissjoni li s-suċċess ekonomiku tal-Ewropa jiddependi fil-wisa' mit-
tkabbir ibbażat fuq l-SMEs;

3. Jenfasizza li, minħabba l-kriżi, bosta SMEs għandhom diffikultajiet ta' aċċess għall-
finanzi u li l-SMEs jeħtiġilhom jikkonformaw ma' kriterji regolatorji aktar stretti minn 
qabel;

4. Jenfasizza r-responsabilità tal-banek li jinvestu b'għaqal fl-ekonomija u b'mod aktar 
speċifiku fl-SMEs; jinnota li, f'xi Stati Membri, l-SMEs ma għandhomx problemi ta' 
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aċċess għall-kreditu; jindika li t-tnaqqis fl-investimenti sal-minimu jista' jwassal għal kriżi 
tal-kreditu; 

Id-diversità tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju
5. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-SMEs madwar l-Ewropa huma eteroġenji ħafna, minn 

negozji tradizzjonali ħafna mmexxija mill-familja għal impriżi li jikbru b'rata mgħaġġla, 
ditti ta' teknoloġija avvanzata u negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu; 

6. Jindika li l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni ġustament jenfasizza ħafna l-kapital ta' riskju 
bħala mezz possibbli ta' finanzjament tat-tkabbir, iżda li dan it-tip ta' finanzjament huwa 
adegwat biss għal numru żgħir ta' SMEs;

7. Jenfasizza li m'hemmx mezz ta' finanzjament wieħed tajjeb għal kulħadd, u jistieden lill-
Kummissjoni tappoġġa l-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' programmi u strumenti mfasslin 
apposta, kemm fl-ekwità (bħal investituri privati (business angels), finanzjament kollettiv 
u faċilitajiet ta' kummerċ multilaterali) u fi strumenti tad-debitu (bħal bonds ta' kumpaniji 
ta' ammonti żgħar (small-ticket company bonds) u faċilitajiet ta' garanzija); 

Il-vulnerabbiltà tal-SMEs
8. Iwissi lill-Kummissjoni li ġew stabbiliti bosta regolamenti ġodda u aktar stretti mingħajr 

valutazzjoni tal-impatt ġenerali u inklużiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq tali 
valutazzjoni, li tiffoka b'mod speċifiku fuq l-SMEs;

9. Jenfasizza li spiss l-SMEs jinsabu fi tmiem katina twila tal-provvista u għaldaqstant huma 
l-aktar li jiġu affettwati minn ħlasijiet tard u perjodi qosra ta' ħlas; għalhekk, jilqa' l-
inizjattiva tal-Kummissjoni li tinkoraġġixxi bil-qawwa lill-Istati Membri jaċċeleraw l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-ħlasijiet tard;

Lejn aktar professjonalità fl-intraprenditorija
10. Jinnota li n-nuqqas ta' għarfien bażiku tal-imprendituri fil-qasam tal-finanzi jillimita l-

kwalità tal-pjanijiet ta' negozju, u għaldaqstant ukoll is-suċċess ta' applikazzjoni għal 
kreditu; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ fir-
rigward ta' taħriġ professjonali lil imprendituri potenzjali; 

11. Jemmen li għandu jiġi inkluż kors tal-intraprenditorija fis-sistemi ta' edukazzjoni bażika; 
jemmen li pjan ta' negozju mħejji tajjeb huwa l-ewwel pass lejn aċċess aħjar għall-finanzi; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu mingħajr dewmien l-edukazzjoni 
finanzjarja fil-programmi edukattivi tagħhom;

12. Jenfasizza li f'uħud mill-Istati Membri diġà hemm element tal-aħjar prattika fil-qasam tat-
titjib fit-tħejjija tal-imprendituri; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-implimentazzjoni 
tagħha fl-Istati Membri l-oħra;

13. Jenfasizza li huwa indispensabbli li l-imprendituri u l-imprendituri potenzjali jkunu 
infurmati fuq bażi regolari dwar l-inizjattivi ta' taħriġ u dwar il-finanzjament u l-
programmi tal-UE għall-SMEs;

14. Jindika li l-konsulenza għall-imprendituri li fallew hija indispensabbli;
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It-trasparenza
15. Jinnota li l-kredituri jafu iktar dwar l-għodod tal-kreditu mill-imprendituri, u li l-

imprendituri mhux dejjem jikkomunikaw apertament mal-kredituri dwar il-pjan ta' 
negozju u l-istrateġija fuq terminu twil tagħhom; jenfasizza li dawn il-lakuni fl-
informazzjoni joħolqu diffikultajiet fid-dikussjoni ta' applikazzjoni għal kreditu; jistieden 
lill-Kummissjoni tiċċirkola l-aħjar prattiki eżistenti dwar soluzzjonijiet speċifiċi li 
jikkonċernaw id-djalogu u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-kredituri u l-imprendituri;

16. Jenfasizza li meta kreditur jiċħad applikazzjoni għal kreditu, il-kreditur irid jinforma lill-
imprenditur b'mod adegwat dwar ir-raġunijiet għaċ-ċaħda u jrid jagħti opportunità lill-
imprenditur jitlob rieżami tad-deċiżjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi linji gwida 
ċari dwar it-trasparenza;

17. Jinnota li meta jħallsu lura l-kreditu qabel il-waqt, l-SMEs iridu jħallsu għat-telf ta' 
finanzjament u spiss multa addizzjonali lill-kreditur; dan jirriżulta fi spiża totali għolja 
wisq; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi iżjed trasparenza fil-kuntratti kollha dwar il-
ħlas lura qabel il-waqt għall-SMEs u tistudja l-possibilità ta' punt massimu sabiex l-
ispejjeż għal dan it-tip ta' operazzjoni jiġu limitati;

18. Jinnota li waqt l-għoti ta' kreditu lill-SMEs, il-kredituri spiss jitolbu, apparti garanzija 
bankarja regolari, garanzija personali addizzjonali; iwissi li regoli stretti dwar ir-rekwiżiti 
ta' kapital jistgħu jwasslu lill-kreditur sabiex jitlob dawn il-garanziji addizzjonali li 
jostakolaw l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs, u  jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposta bil-għan li tillimita l-użu tagħhom;

19. Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu l-piż amministrattiv fil-bidu u matul il-ħajja operattiva 
tal-SME; jenfasizza li huwa importanti li jitnaqqsu n-numru ta' ġranet meħtieġa sabiex 
jinfetaħ negozju ġdid; jitlob lill-Kummissjoni tistudja l-aħjar prattiki li jridu jiġu 
implimentati fl-Istati Membri kollha; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibilità li 
tintroduċi numru ta' identifikazzjoni uniku tal-SME, miżmum f'bażi ta' data Ewropea 
unika għall-SMEs, inkluża d-data finanzjarja kollha, li jippermetti lill-SMEs japplikaw 
b'mod aktar faċli għall-programmi u l-finanzjament nazzjonali u tal-UE;

20. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-użu ta' klassifikazzjoni 
kwalitattiva bħala għodda sabiex tiġi kkomplementata l-valutazzjoni kwantitattiva 
standard tal-affidabilità kreditizja tal-SMEs;

Modi ġodda ta' finanzjament
21. Jilqa' l-programmi ġodda ta' finanzjament tal-Kummissjoni, li jqisu l-karatteristiċi 

speċifiċi tal-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa l-finanzjament tal-UE 
mfassal apposta għall-SMEs; jenfasizza li l-frammentazzjoni tal-finanzjament għandha 
tiġi evitata u li l-finanzjament jista' jkun effikaċi biss meta jkun kapaċi jkopri parti 
sostanzjali ta' dak li huwa meħtieġ mill-SMEs inkwistjoni;

22. Jinnota li l-garanziji tal-kapital huma apprezzati u użati ħafna mill-SMEs u l-
istituzzjonijiet tal-kreditu; jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni; jistieden 
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lill-Istati Membri jimplimentaw qafas adegwat għall-garanziji tal-kapital;

23. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u tottimizza l-istrumenti tal-kondiviżjoni tar-riskji tal-
Bank Ewropew tal-Investiment;

24. Jinnota li f'uħud mill-Istati Membri hemm ammont rekord ta' tfaddil domestiku fil-
kontijiet tal-bank; jenfasizza li l-attivazzjoni ta' dan it-tfaddil domestiku tista' tiffaċilita l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzi u tagħti spinta lill-ekonomija tal-UE; jistieden lill-
Kummissjoni tressaq proposta dwar l-attivazzjoni ta' dan it-tfaddil, pereżempju billi 
tintroduċi inċentivi fiskali abbażi tal-aħjar prattiki li jeżistu fi ħdan l-Istati Membri;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) huma importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. 
Dawn huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea u huma xpruni importanti tat-tkabbir ekonomiku 
fl-Unjoni Ewropea. L-SMEs jikkontribwixxu bil-kbir għall-ħolqien tal-impjiegi fi ħdan is-27 
Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Iżda l-SMEs huma vulnerabbli. U dan deher biċ-ċar fil-konsegwenzi tal-kriżi. Minħabba l-
kriżi, uħud mill-kredituri saru aktar prudenti fl-għoti tal-kreditu lill-SMEs. Xi drabi prudenti 
wisq, filwaqt li investiment baxx wisq jista' jwassal għal kriżi tal-kreditu. Barra minn hekk, ir-
regoli ġodda u stretti fir-rigward pereżempju tal-istituzzjonijiet finanzjarji u r-rekwiżiti ta' 
kapital, implimentati kemm mill-awtoritajiet tal-UE u dawk nazzjonali, għamlu aktar diffiċli 
l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs. Barra minn hekk, l-SMEs spiss jinsabu fi tmiem katina 
twila tal-provvista u għaldaqstant huma l-aktar li jiġu affettwati minn ħlasijiet tard u perjodi 
qosra ta' ħlas kif qed jintużaw illum il-ġurnata.  

Fid-diskussjoni mal-partijiet interessati dwar il-problemi għall-SMEs fir-rigward tal-aċċess 
għall-finanzi, ġew identifikati diversi kwistjonijiet. Jidher li ż-żieda fil-prudenza min-naħa tal-
kredituri fl-għoti ta' self lill-SMEs mhijiex fatt fl-Istati Membri kollha. F'xi Stati Membri ġie 
investit ammont rekord fl-SMEs matul dawn l-aħħar snin.

Min-naħa l-oħra, il-partijiet interessati kollha jaqblu li l-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali 
għandhom joqogħdu attenti huma u jistabbilixxu regoli ġodda għar-rekwiżiti ta' kapital. Billi 
ma hemm l-ebda valutazzjoni ġenerali tal-impatt li tkopri r-regoli differenti kollha 
implimentati, il-konsegwenzi għas-settur finanzjarju u l-aċċess għall-finanzjament tal-SMEs 
huma inċerti għall-aħħar. Madankollu reazzjoni eżaġerata min-naħa tal-kredituri għar-
rekwiżiti ta' kapital il-ġodda għandha tiġi evitata wkoll. 

Issemmew ukoll problemi strutturali oħra, li kienu jeżistu diġà u li ma għandhom l-ebda rabta 
diretta mal-kriżi. Waħda mid-diffikultajiet il-kbar fin-negozjar ta' kuntratt ta' kreditu hija n-
nuqqas ta' informazzjoni bejn l-SMEs u l-kredituri. Iż-żewġ partijiet jaqblu li komunikazzjoni 
aħjar għandha twassal biex il-kredituri jifhmu aħjar il-ħtieġa ta' kreditu għall-SME u biex l-
SMEs jifhmu aħjar id-diversi għażliet ta' kreditu. Min-naħa l-oħra, monitoraġġ aktar regolari 
tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-SMEs u għarfien finanzjarju bażiku jistgħu jiffaċilitaw negozjar 
aktar rapidu.

In-nuqqas ta' trasparenza, pereżempju fil-ħlas minn qabel ta' self, ukoll huwa problema għall-
SMEs. It-telf ta' finanzjament u l-multa addizzjonali mhux dejjem ikunu definiti tajjeb minn 
qabel. Xi drabi, l-ispiża totali ta' ħlas minn qabel hija saħansitra tant kbira li l-SMEs ma 
jkunux jifilħuha, u b'hekk ikun impossibbli jsir rieżami tal-investiment u tad-deċiżjoni għall-
kreditu tagħhom. 

Minħabba rekwiżiti ta' kapital aktar stretti, il-kredituri spiss jitolbu garanziji personali 
addizzjonali, apparti garanziji bankarji regolari. Dan jista' jkun ostakolu addizzjonali għall-
imprendituri sabiex jiftħu negozju ġdid jew ikomplu jinvestu fl-SME tagħhom.

Il-partijiet interessati nfushom issuġġerew xi soluzzjonijiet li jistgħu jtejbu l-aċċess għall-
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finanzi għall-SMEs: (1) li s-settur isir professjonali; (2) li jkun hemm kooperazzjoni u 
skambju ta' informazzjoni aħjar bejn l-SMEs u l-kredituri; (3) li jsir monitoraġġ aktar regolari 
tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-SME; (4) li jiġu stabbiliti regoli ċari dwar l-użu ta' garanziji 
(personali); (5) li jiġu stabbiliti regoli ċari dwar il-ħlas minn qabel ta' kreditu, il-multi 
possibbli u l-kalkolu tat-telf fil-qligħ.
Fil-'Pjan ta’ azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs', il-Kummissjoni 
tippreżenta proposti u soluzzjonijiet tajbin.  Iżda ma teżistix 'SME waħda', u nixtiequ 
nenfasizzaw li m'hemmx soluzzjoni waħda li tgħodd għal kulħadd u li tipi differenti ta' SMEs 
kollha għandhom ħtiġijiet differenti.

Għalhekk, nilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni, iżda nixtiequ nenfasizzaw li l-kapital ta' 
riskju, enfasizzat ġustament mill-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni, huwa biss mezz adatt tal-
finanzjament tat-tkabbir għal numru żgħir ta' SMEs. Għalhekk nitolbu lill-Kummissjoni 
tappoġġa wkoll mekkaniżmi ta' finanzjament alternattivi.

F'dan iż-żmien ta' kriżi hemm it-tendenza li l-unitajiet domestiċi jagħżlu t-tfaddil flok il-
konsum. F'uħud mill-Istati Membri hemm ammont rekord ta' tfaddil domestiku fil-kontijiet 
tal-bank. Għaldaqstant nixtiequ li l-Kummissjoni tistudja kif l-UE u l-Istati Membri jistgħu 
jiffaċilitaw l-attivazzjoni tat-tfaddil billi pereżempju jiġu introdotti inċentivi fiskali. 


