
CM\882151MT.doc PE475.815v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

26.10.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 00201/2011, imressqa minn Thérèse Bouvet, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar appoġġ mogħti lill-intrapriżi ż-żgħar 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta u żewġha ilhom joperaw intrapriża żgħira ħafna (VSE) mill-1988, intrapriża 
li timmanifattura forom tal-metall għal prodotti tal-plastik. Hija ssostni li, filwaqt li 
normalment il-Ġermanja u Franza kienu jiddominaw dan is-settur, fl-1990 il-Portugall beda 
jimponi ruħu fis-suq. Dan ikkawża diffikultajiet għal dawn iż-żewġ Stati Membri, li tilfu 
porzjon sinifikanti mis-sehem tas-suq tagħhom. Skont il-petizzjonanta, is-sitwazzjoni attwali 
hija, saħansitra, aktar gravi peress li l-Unjoni Ewropea qed tippermetti l-importazzjoni ta’ 
prodotti ta’ dan it-tip miċ-Ċina. B’riżultat ta’ dan, l-intrapriża tagħha qed tiffaċċja sitwazzjoni 
ekonomika diffiċli ħafna. Hija tixtieq tkun taf jekk l-Unjoni Ewropea għandhiex ir-riżorsi biex 
tappoġġja intrapriżi żgħar bħal tagħha.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-irwol kruċjali tal-impriżi żgħar u medji (SMEs) fl-ekonomija 
Ewropea u taf sew li dawn intlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. Skont l-
istimi reċenti, intilfu madwar 3.5 miljun impjieg fl-SMEs fil-perjodu 2008-2010. 
Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni poġġiet lill-SMEs fil-qalba tal-politiki tagħha. Ir-reviżjoni 
tal-Komunikazzjoni bl-isem ta’ “Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa (SBA), li ġiet 
adottata fi Frar 2011, tistabbilixxi sett komprensiv ta’ azzjonijiet indirizzati lill-Istati Membri 
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u lill-Kummissjoni sabiex jgħinu lill-SMEs jegħlbu l-kriżi. Dawn l-azzjonijiet qed jiffukaw 
fuq tliet oqsma ta’ prijorità identifikati mill-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri u mal-
partijiet interessati tal-SME: it-titjib fl-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, is-
simplifikazzjoni tal-ambjent regolatorju (il-prinċipju “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”) u t-titjib fl-
aċċess tal-SMEs għas-swieq. L-Istati Membri ġeddew l-impenn politiku tagħhom li 
jimplimentaw SBA aġġornat u konsegwentement jieħdu inizjattivi favur l-SMEs fil-Kunsill 
Kompetittività f’Mejju.  
Il-Kummissjoni ħadet azzjoni speċifika biex ittejjeb l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament li 
għadu diffiċli.  B’mod ġenerali, l-SMEs Ewropej jiddependu aktar fuq self bankarju mill-
kontrapartijiet tagħhom f’xi wħud mill-ekonomiji l-oħra.  Għalhekk, huwa kruċjali li l-banek 
jerġa’ jkollhom l-irwol normali tagħhom li jipprovdu l-likwidità u jappoġġjaw l-investiment 
fl-ekonomija reali. Bl-istess mod, huwa importanti wkoll li s-swieq tal-ekwità jiġu appoġġjati 
u żviluppati aktar għan-negozji l-ġodda u għal impriżi innovattivi żgħar.  Biex tissorvelja l-
qagħda tas-suq u tinkoraġġixxi approċċi ġodda għat-titjib fl-aċċess tal-SMEs għall-
finanzjament, il-Kummissjoni stabbilixxiet, fuq talba tal-Viċi President Antonio Tajani,  
“Forum tal-Finanzi tal-SMEs” permanenti li jlaqqa’ r-rappreżentanti tas-settur finanzjarju u 
dawk tal-organizzazzjonijiet tan-negozju.

Il-programmi ta’ finanzjament tal-UE ġeneralment ma jsirux f’forma ta’ għajnuna diretta 
mħallsa mill-Kummissjoni u mogħtija lil individwi jew impriżi. Barra minn hekk, l-għajnuna 
normalment tingħata permezz tal-awtoritajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali, kif ukoll 
permezz ta’ intermedjarji finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba, bħall-banek u f’xi okkażjoni 
organizzazzjonijiet ta’ kapital ta’ riskju. 
Fi Franza, il-garanziji u l-mikrokreditu għan-negozji żgħar, li huma appoġġjati minn 
finanzjament tal-UE mill-“Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP)”, 
huma disponibbli permezz ta’ Socama, Siagi, Adie u Crédit Coopératif fil-forniment. Jekk 
jogħġbok żur din il-websajt għal aktar informazzjoni u għad-dettalji ta’ kuntatt fi Franza: 
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm

Il-politika ta’ koeżjoni għandha l-irwol importanti li tikseb mill-ġdid l-ekonomija reali billi 
tappoġġja l-investiment fil-kapaċità tal-produzzjoni tan-negozju u s-sostenibilità tal-SMEs fil-
perjodu medju u twil. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jiffinanzja 
parzjalment il-programm operazzjonali reġjonali għall-Midi-Pyrénées. Dan il-programm fih 
żewġ prijoritajiet, jiġifieri: 1) it-tisħiħ tal-assi tar-riċerka tal-poli tal-Kompetittività -
investiment globali ta’ EUR 250 miljun; 2) l-iżvilupp tal-kompetittività tal-impriżi -
investiment globali ta’ EUR 454 miljun, it-tnejn huma mmirati biex isaħħu l-kompetittività 
tal-SMEs.

Il-Fond Soċjali Ewropew, min-naħa tiegħu, jappoġġja ż-żieda fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema u tan-nies qiegħda u jgħin lill-ħaddiema u lill-kumpaniji jadattaw għall-bidla u r-
ristrutturar, sakemm ikun hemm konformità mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat.  L-
appoġġ huwa disponibbli permezz tal-Programmi Operazzjonali ġestiti fil-livell reġjonali u 
nazzjonali. 
Jekk l-SMEs jiġu f’sitwazzjoni fejn ma jkunux jistgħu jevitaw is-sensji, il-pajjiż ikkonċernat 
(f’dan il-każ Franza) jista’ jippreżenta applikazzjoni għall-finanzjament mill-Fond Ewropew 
ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG). Dan il-Fond jipprovdi għajnuna lill-ħaddiema 
li ngħataw is-sensja kawża tal-globalizzazzjoni (pereżempju ż-żieda sostanzjali tal-
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importazzjonijiet fl-UE) jew il-kriżi globali finanzjarja u ekonomika. Il-FEG1 jista’ jiġi 
involut jekk ikunu ngħataw 500 sensja jew aktar fuq perjodu ta’ disa’ xhur fl-impriżi li 
joperaw fl-istess settur ekonomiku jew f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni maġenb xulxin fil-
livell tan-NUTS II. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tistax tintervieni direttament b’mod ad hoc fil-każ tal-petizzjonant. 
Madankollu, l-appoġġ lokali jista’ jingħata permezz tal-programmi tal-UE. 
Il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonant jikkuntattja l-punt ta’ kuntatt lokali tiegħu 
tan-Netwerk Ewropew tal-Intrapriżi biex jikseb aktar informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ 
appoġġ disponibbli fil-programmi tal-UE: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2006 li 
jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.


