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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta’ Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-Impjiegi u l-Inklużjoni 
Soċjali (il-Faċilità ta' Mikrofinanzjament ‘Progress’)</Titre>

(COM(2009)0333  – C7-0053/2009  – 2009/0096(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0333) u l-proposta emendata (COM(2009)0340),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 159 tat-Trattat KE, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-
0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni hekk kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament 
għall-Impjiegi u l-Inklużjoni Soċjali (il-
Faċilità Mikrofinanzjarja ta' Progress)

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament 
għall-Impjiegi u l-Inklużjoni Soċjali

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex il-
provvista ta' mikrokrediti titkabbar sa skala 
suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex tindirizza 
t-talba għolja ta' dawk li għandhom bżonn 
l-aktar f'dan il-perjodu ta' kriżi u dawk li 
huma esklużi mis-suq konvenzjonali tal-
kreditu, jiġifieri dawk bla xogħol u dawk
vulnerabbli li jridu jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża inkluż impjieg għal rashom 
iżda li ma għandhomx aċċess għall-kreditu.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-biċċa l-kbira tal-mikrokrediti 
mogħtija lil persuni żvantaġġjati fl-Unjoni 
Ewropea tingħata minn istituzzjonijiet 
mhux kummerċjali ta’ 
mikrofinanzjament, u dawn l-
istituzzjonijiet jeħtieġu aktar appoġġ 
sabiex ilaħħqu mal-livell attwali tad-
domanda.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ. 
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u tal-Fond 
Ewropew għall-Investiment kif ukoll ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħrajn bla ħsara għall-attivitjajiet tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għalhekk ħabbret 
il-proposta għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati. Minbarra l-istrumenti 
eżistenti, hemm bżonn ta' azzjoni speċifika 
biex issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u 
soċjali b'mod ulterjuri billi ssaħħaħ l-
attivitajiet tal-Bank Ewropew għall-
Investiment u tal-Fond Ewropew għall-
Investiment kif ukoll ta' istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali oħrajn bla ħsara 
għall-attivitjajiet tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għalhekk ħabbret il-proposta 
għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-azzjonijiet iffinanzjati minn din il-
Faċilità għandhom ikunu akkumpanjati 
minn programmi ta’ gwida u ta’ taħriġ 
sabiex jitkabbar kemm jista’ jkun iċ-ċans 
li jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli u 
kompetittivi.
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex il-Faċilità tkun aktar effettiva, 
hija għandha tkun ikkoordinata u 
implimentata b’mod parallel mal-
istrumenti finanzjarji Ewropej u 
nazzjonali eżistenti, ma’ miżuri ta’ appoġġ 
soċjali rilevanti u ma’ programmi 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'dan qed titwaqqaf Faċilità Ewropea 
tal-Mikrofinanzjament għall-Impjiegi u l-
Inklużjoni Soċjali, li qed tissejjaħ il-
Faċilità ta' Mikrofinanzjament Progress
(minn hawn 'l isfel il-'Faċilità').

B'dan qed titwaqqaf Faċilità Ewropea tal-
Mikrofinanzjament għall-Impjiegi u l-
Inklużjoni Soċjali, li qed tissejjaħ il-
Faċilità ta' Mikrofinanzjament Ewropea
(minn hawn 'l isfel il-'Faċilità').

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li qegħdin fir-riskju 
li jitilfu l-impjieg tagħhom u li jixtiequ 

(a) persuni li jsibu diffikultà biex jidħlu 
jew biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol 
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jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom;

u li jixtiequ jibdew il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom; 

(b) persuni żvantaġġati li qed iħabbtu 
wiċċhom mat-theddida tal-esklużjoni 
soċjali u li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw 
aktar il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom; 

Or. en

Emenda 10

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 fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit 1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit 
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tal-Komunità għall-Faċilità għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010 sal-
31 ta' Diċembru 2013 se tkun ta' 
EUR 100 miljun. 

tal-Komunità għall-Faċilità għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010 sal-
31 ta' Diċembru 2013 se tkun ta' 
EUR 150 miljun. 

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Tinħoloq linja baġitarja separata għal 
din il-Faċilità.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-baġit totali għall-miżuri ta' appoġġ 
msemmija fl-Artikolu 4 (1) (d) ma 
għandux jaqbeż il-1 % tal-baġit tal-
Faċilità stipulat fil-paragrafu 1.

3. Il-baġit totali għall-miżuri ta' appoġġ 
msemmija fl-Artikolu 4 (1) (d) ma 
għandux jaqbeż il-miljun Euro (EUR 1 
miljun). 

Or. en

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-entitajiet pubbliċi u privati stabbiliti 
fl-Istati Membri li jipprovdu aċċess għall-
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Faċilità għandhom jiżviluppaw aktar 
gwidi dwar l-eliġibilità tal-benefiċjarji 
aħħarin u għandhom jikkoperaw mill-
qrib mal-organizzazzjonijiet li jipprovdu 
programmi ta’ gwida u ta’ taħriġ għall-
benefiċjarji aħħarin  sabiex joħolqu 
mikrointrapriżi vijabbli u kompetittivi.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità mal-iskemi nazzjonali.

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), ħlief għall-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dawn il-ftehimiet 
għandhom jinkludi dispożizzjonijiet 
iddettaljati għall-implimentazzjoni tal-
biċċiet ta' xogħol fdati lilhom, inkluż il-
bżonn li tkun żgurata l-addizjonalità u l-
koordinazzjoni mal-istrumenti finanzjarji 
Ewropej u nazzjonali eżistenti, ma’ miżuri 
ta’ appoġġ soċjali rilevanti u ma’ 
programmi reġjonali u lokali.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-flus mill-ħlas lura lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali msemmija fil-
paragrafu 2 , inkluż dividend u rimborżi, 
jistgħu jkunu investiti mill-ġdid 
f'azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 4 (1) (a), 
(b), u (c) għal perjodu ta' 6 snin wara l-
bidu tal-Faċilità. Wara l-għeluq tal-
Faċilità, il-bilanċ li jifdal jitħallas lill-
Komunitajiet Ewropej għandu jitħallas lill-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

3. Il-flus mill-ħlas lura lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali msemmija fil-
paragrafu 2 , inkluż dividend u rimborżi, 
jistgħu jkunu investiti mill-ġdid 
f'azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 4 (1) (a), 
(b), u (c). Fl-2015 il-Kummissjoni se 
tippreżenta evalwazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li fuq il-bażi tiegħu 
l-Kunsill se jiddeċiedi jekk iżommx jew 
itemm il-Faċilità. Wara l-għeluq tal-
Faċilità, il-bilanċ li jifdal jitħallas lill-
Komunitajiet Ewropej għandu jitħallas lill-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Or. en

Emenda 17

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 milqugħa 
jew miċħuda, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati, ir-riżultati u,.fejn 
possibbli, l-impatt. 

Or. en
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Emenda 18

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-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE. 

2. Qabel il-31 ta’ Mejju 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 il-proporzjon li bih l-
Istati Membri jkunu użaw il-Faċilità u fuq 
ir-riżultati miksuba u għandu b'mod 
partikolari jinkludi informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet milqugħa jew miċħuda, 
il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati inkluż il-kumplimentarità ma' 
interventi oħrajn tal-Kummissjoni, b'mod 
partikolari l-FSE. 

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq il-bażi ta’ dak ir-rapport annwali 
l-Kummissjoni se tagħmel sforzi sabiex 
tiżgura li l-Faċilità tkun aċċessibbli 
madwar l-Unjoni Ewropea għal dawk li 
qed iħabbtu wiċċhom mat-theddida tal-
esklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 20

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 kull 
sentejn 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
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond
Il-programm Progress ikopri l-perjodu 2007 sa 2013 u jservi bħala bażi legali għal diversi tipi 
ta’ infiq komunitarju. Il-programm jinkludi erba’ Programmi speċifiċi ta’ Azzjoni 
Komunitarja li huma ta’ sostenn għall-implimentazzjoni tal-aġenda tal-politika soċjali (il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, l-inklużjoni soċjali, l-impjieg u l-ġeneru) kif ukoll numru ta’ 
linji baġitarji li jirrigwardaw il-kundizzjonijiet ta’ impjieg.
Skont it-termini tal-ftehim Interistituzzjonali tal-2006, ammont addizzjonali ta' EUR 114-il 
miljun (prezzijiet attwali) ġie allokat għall-programm Progress. Iż-żieda kienet intalbet mill-
Parlament Ewropew.

Fl-4 ta’ Marzu 2009 l-Kummissjoni ippubblikat komunikazzjoni (‘Nixprunaw l-Irkupru 
Ewropew’) li enfasizzat numru ta’ punti sabiex jgħinu lill-Istati Membri jfasslu u 
jimplimentaw politiki effettivi ta’ impjieg (COM(2009)0114). Il-Kunsill tar-Rebbiegħa 
ddefinixxa tliet prijoritajiet ewlenin: iż-żamma tal-impjiegi, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
promozzjoni tal-mobilità; l-aġġornament tal-ħiliet u s-sodisfazzjon tal-ħtiġijiet tas-suq tax-
xogħol; u ż-żieda fl-aċċess għall-impjieg. Is-Samit dwar l-Impjiegi tas-7 ta’ Mejju 2009 ta l-
opportunità ta’ skambju ta’ fehmiet dwar dawn il-prijoritajiet.
Fit-3 ta' Gunju 2009, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar impenn konġunt għall-
impjiegi (COM(2009)0257) bil-għan li tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri kif ukoll bejn is-sħab soċjali tal-UE fuq it-tliet prioritajiet ewlenin iddefinti 
mill-Kunsill tar-Rebbiegħa. F’din il-Komunikazzjoni l-Kummissjoni ħabbret li kienet se 
tressaq proposta għal faċilità ġdida ta’ mikrokreditu għall-impjieg li tkun iffinanzjata (EUR 
100 miljun) mill-baġit eżistenti (li ma tagħmel ebda riferenza għall-Progress) u li tista’ 
timmobilizza aktar minn EUR 500 miljun f’inizjattiva konġunta ma’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, b’mod partikolari l-grupp BEI.

Il-proposta tal-Kummissjoni
Il-faċilità ta’ mikrokreditu tal-UE għall-impjieg għandha l-għan li tagħti lil min m’għandux 
impjieg iċ-ċans li jibda bidu ġdid u li tiftaħ it-triq għall-imprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġjati tal-Ewropa, inklużi ż-żgħażagħ. Hija se żżid il-firxa ta' appoġġ finanzjarju 
mmirat għall-intraprendituri l-ġodda fil-kuntest kurrenti ta' tnaqqis fil-provvista ta' kreditu. L-
intraprendituri individwali u l-fundaturi tal-mikrointrapriżi se jkunu appoġġati wkoll mill-
iggwidar, it-taħriġ, il-konsulenza u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet, flimkien mal-appoġġ tar-rata 
tal-interessi mill-FSE.

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

Minħabba t-tnaqqis tal-livell kurrenti ta' self u n-nuqqas drammatiku fis-self pendenti (kif 
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muri mill-evalwazzjoni ex-ante li takkumpanja din il-proposta), l-isforzi Komunitarji u 
nazzjonali kontinwi hemm bżonn jissaħħu biex tiżdied il-provvista ta' mikrokreditu għal skala 
aċċettabbli u fi żmien raġonevoli biex jindirizzaw it-talba qawwija għal dawk li l-aktar 
għandhom bżonn f'dan il-perjodu ta' kriżi, jiġifieri dawk bla xogħol jew persuni vulnerabbli li 
jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriżi, inkluż dawk li jixtiequ jaħdmu għal rashom 
iżda li ma għandhomx aċċess għal krediti 'kummerċjali' tal-banek.

L-użu tar-riżorsi Komunitarji huwa xieraq u jirrispondi għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-24 ta’ Marzu 20091 dwar inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp tal-mikrokreditu 
bħala sostenn għat-tkabbir u għall-impjieg. Barra minn dan, faċilità unika tipprovdi 
konċentrazzjoni tal-ispinta mill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Fl-aħħar nett, 
faċilità pan-Ewropea tevita approċċ mifrux u b'hekk iżżid il-provvista ta' mikrofinanzjament 
fl-Istati Membri kollha. 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija li twaqqaf il-Faċilità Mikrofinanzjarja ta' Progress 
b'Deċiżjoni li tiddefinixxi l-irwoli u r-responsabbiltà tal-Kummissjoni biss u li ma toħloqx 
drittijiet jew obbligi għall-Istati Membri jew għall-individwi. Deċiżjoni hija għalhekk l-
istrument l-aktar adattat biex jintlaħaq l-għan mixtieq.

Il-proposta hi li jiġu allokati mill-ġdid EUR 100 miljun għall-faċilità mill-baġit tal-Progress.

Il-pożizzjoni tal-Parlament
Waqt il-laqgħa tal-Kumitat EMPL tat-3 ta’ Settembru 2009, ttieħdet votazzjoni dwar l-
opinjoni tiegħu dwar il-baġit 2010. Il-Kumitat adotta emenda li tiftaħ linja baġitarja separata 
għall-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika qed tinbidel fi 
kriżi soċjali u ta’ impjiegi, u għaldaqstant ir-rapporteur hija tal-opinjoni li bl-allokazzjoni 
mill-ġdid ta’ flus mill-Progress wieħed ikun qed jagħti fehma żbaljata peress li l-Progress 
huwa mmirat għall-aktar gruppi vulnerabbli. Hija r-responsabilità komuni tal-Istati Membri u 
tal-UE li jimplimentaw il-Programm Progress b’mod effettiv fiċ-ċirkustanzi ta’ bħalissa.
Għaldaqstant ir-rapporteur qed tiċħad il-proposta tal-Kummissjoni sabiex jiġu allokati mill-
ġdid il-flus meħtieġa għall-Faċilità Ewropea ta’ Mikrokreditu billi jittieħdu mill-Progress. 
Għalhekk jinħtieġ li jitneħħew id-diversi punti fejn hemm riferenza għall-Progress fil-
proposta.

Fl-Artikolu 3, ġew introdotti emendi biex jiżguraw li l-Faċilità titqiegħed taħt linja baġitarja 
separata. Barra minn hekk, ir-rapporteur hija konvinta li EUR 100 miljun mhumiex biżżejjed 
sabiex il-Faċilità tkun effettiva; il-baġit għall-erba’ snin issa żdied b’EUR 50 miljun. Il-baġit 
għall-miżuri ta’ sostenn kien limitat għal massimu ta’ 1% tal-baġit.  Sabiex ikun żgurat li dan 
ma jiżdidx b’riżultat taż-żieda tal-baġit totali, ir-rapporteur tipproponi li l-ammont ikun limitat 
gaħll-proposta oriġinali (EUR 1 miljun).

Sabiex il-Faċilità tkun aktar effettiva r-rapporteur huwa konvint li din tkun ikkoordinata u 
implimentata wara li jiġu kkunsidrati l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħra fuq livell 
Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali.

Sabiex ikun ċar fil-proposta leġiżlattiva li l-objettiv huma l-gruppi vulnerabbli kollha li 
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għandhom diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol u li qed iħabbtu 
wiċċhom mat-theddida tal-esklużjoni soċjali, qed titneħħa r-riferenza għal gruppi speċifiċi 
(pereżempju ż-żgħażagħ). Qed tiddaħħal emenda sabiex tiżgura li, għall-finijiet ta’ għajnuna 
lill-benefiċjarju, il-persuna li tirċievi appoġġ finanzjarju tirċievi wkoll korsijiet ta’ gwida u ta’ 
taħriġ.

Ir-rapporteur tipproponi li l-Faċilità tibda titħaddem fl-1 ta’ Jannar 2010. Jekk il-ftehima bejn 
il-Kunsill u l-Parlament Ewropew isseħħ aktar tard, il-Faċilità għandha tibda retroattivament.


