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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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 li l-SMEs jipprovdu madwar 90 miljun impjieg fl-UE, fejn 30 % minnhom 
joriġinaw minn mikrointrapriżi , u 85 % tal-impjiegi ġodda kollha bejn l-2002 u l-2012 
inħolqu minn SMEs, partikolarment minn kumpaniji ġodda1;

2. Jinnota li l-kapital ta’ riskju jintuża biss minn 7 % tal-SMEs Ewropej u li 60 % tan-
negozji jgħidu li l-kapital ta’ riskju mhuwiex applikabbli għalihom; jinnota li 22 % oħra 
ma jħossuhomx komdi jagħmlu negozji b’fondi tal-kapital ta’ riskju2;

3. Jinnota li l-aċċess għall-finanzi huwa kruċjali għall-iffinanzjar tal-investiment tan-negozju 
biex jassigura li n-negozji jilħqu l-potenzjal ta’ tkabbir tagħhom u jiffaċilita l-bidu ta’ 
negozji ġodda, filwaqt li b’hekk jikkontribwixxi għat-tkabbir futur u għall-ħolqien tal-
impjiegi;

4. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs u l-mikrointrapriżi permezz ta’ inizjattivi bħal PSCI, COSME 
u Orizzont 2020 li joħolqu opportunitajiet għall-impjegati fi ħdan is-settur tal-SMEs u tal-
mikrointrapriżi biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-bażi ta’ għarfien tagħhom;

5. Jenfasizza li, minkejja l-inizjattivi tal-UE bħad-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard, hemm 
ostakli serji għall-bidu u l-iżvilupp tal-SMEs, bħalma huma aċċess ristrett għall-finanzi u 
l-kost tal-finanzjament, li jista’ jkollhom impatt fuq l-abbiltà tal-SMEs li joħolqu l-
impjiegi u jżommu l-persunal;

6. Jinnota l-benefiċċji ta’ forom ġodda ta’ finazjament permezz ta’ skemi innovattivi u rotot 
mhux bankarji, bħall-iskemi tas-self inter pares, il-mikrokrediti, il-bonds tal-SMEs u l-
prodotti tal-fatturazzjoni;

7. Jinnota li n-nuqqas ta’ għarfien u ta’ informazzjoni jista’ jaffettwa l-provvista lill-SMEs 
ta’ finanzjament, kemm tad-dejn u kemm tal-ekwità, bir-riżultat li negozji potenzjalment 
vijabbli jiġu miċħuda l-finanzjament, u dan ixekkel l-iżvilupp jew il-ħolqien ta’ SMEs u 
mikrointrapriżi vijabbli;

8. Jilqa’ t-test tal-SMEs3, li jiżgura li kwalunkwe miżura ġdida ma tkunx ta’ piż 
sproporzjonat fuq l-SMEs;

9. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw l-argumenti soċjali u ekonomiċi 
qawwija favur l-użu tal-inizjattivi tal-UE sabiex iħejju lil sidien potenzjali u eżistenti tal-
SMEs bil-ħiliet adegwati, l-għodod u l-għarfien meħtieġa għal ġestjoni finanzjarja li 
tirnexxi.

                                               
1 Il-Kummissjoni Ewropea, ‘Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing 

competitiveness, 2011 edition’.
2 Il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea, Stħarriġiet ‘SMEs’ Access to Finance’, 2009-2011.
3 COM(2011)0803.


