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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar żvilupp ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU): titjib tal-aċċess għall-
finanzjament fis-swieq kapitali, b'mod partikolari mill-SMEs, u żieda ulterjuri fil-
parteċipazzjoni tal-investituri fil-livell tal-konsumatur
(2020/2036(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli Li Jmiss tas-CMU ta' 
Ottubru 2019,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali 
tal-10 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020, bit-titolu 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" (COM(2020)0103),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar il-Bini ta' Unjoni tas-
Swieq Kapitali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar analiżi u sfidi tar-
Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji: l-impatt u t-triq 'il quddiem lejn qafas 
tal-UE aktar effiċjenti u effikaċi għal Regolamentazzjoni Finanzjarja u Unjoni tas-
Swieq Kapitali2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2020),

A. billi l-azzjonijiet kollha li jittieħdu biex tinħoloq Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) 
għandhom itejbu l-firxa ta' għażliet ta' finanzjament offruti lill-kumpaniji u liċ-ċittadini, 
kif ukoll firxa akbar ta' offerti aktar attraenti ta' investiment, bħala l-objettiv tagħhom;

B. billi l-azzjonijiet meħuda s'issa biex tinkiseb l-Unjoni tas-Swieq Kapitali qed jimxu fid-
direzzjoni t-tajba; billi, minkejja dan, għad fadal ħafna xogħol xi jsir f'termini ta' 
preċiżjoni, effikaċja u simplifikazzjoni tal-miżuri adottati;

C. billi l-kriżi soċjali u ekonomika li rriżultat mill-COVID-19 se jkollha impatt 
partikolarment negattiv fuq l-SMEs u fuq dawk li jfaddlu; billi r-rispons tal-UE għall-
COVID-19 permezz tal-Pjan ta' Rkupru Ewropew għandu jipprovdi injezzjoni kbira ta' 
kapital sabiex jiżdied l-aċċess tal-intrapriżi Ewropej għall-finanzi;

Finanzjament tan-negozji

1 ĠU C 265, 11.8.2017, p. 76.
2 ĠU C 11, 12.01.2018, p. 24.
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1. Jappella għat-tneħħija tal-ostakli, inkluża s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, biex jiġu 
diversifikati s-sorsi tal-finanzjament għall-SMEs, b'tali mod li tiġi promossa l-kapaċità 
tal-SMEs li jaċċessaw is-swieq tal-ekwità, u jitnaqqas il-preġudizzju tad-dejn eżistenti; 
jirrimarka li s-sitwazzjoni attwali tagħmel lill-SMEs aktar fraġli u vulnerabbli;

2. Huwa tal-fehma li l-effiċjenza tas-swieq finanzjarji għandha tittejjeb u li l-elenkar tal-
kumpaniji għandu jiġi ffaċilitat; iħeġġeġ il-ħolqien u l-prijoritizzazzjoni ta' fond privat 
pan-Ewropew kbir, Fond Inizjali ta' Offerta Pubblika (IPO), biex jappoġġja lill-SMEs;

3. Jitlob li jitħaffef l-iżvilupp ta' kapital ta' riskju (KR) tal-UE u swieq ta' ekwità privata 
billi tiżdied id-disponibbiltà ta' finanzjament għall-investimenti tal-KR, jiġu żviluppati 
fondi akbar fi stadju avvanzat tal-KR, skemi ta' inċentivi tat-taxxa għal investimenti 
mill-KR u l-investituri informali, u swieq tal-IPO attivi għal kumpaniji appoġġjati mill-
KR

4. Jitlob l-allinjament mill-ġdid tat-trattament ta' titolizzazzjonijiet bi flus kontanti u 
titolizzazzjonijiet sintetiċi, tat-trattament ta' kapital regolatorju u likwidità ma' dak ta' 
bonds u self koperti, kif ukoll mar-rekwiżiti ta' divulgazzjoni u diliġenza dovuta għal 
bonds koperti u titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata (STS);

5. Jitlob li miżuri mmirati fi ħdan il-leġiżlazzjoni dwar is-suq tat-titoli jħaffu l-irkupru 
wara l-kriżi tal-COVID-19; jappoġġja l-bidliet fir-Regolament dwar il-Prospett, id-
Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MIFID), ir-Regolament dwar it-
Titolizzazzjoni u r-Regolament dwar l-Abbuż tas-Suq biex jiġu ffaċilitati l-investimenti 
fl-ekonomija reali, b'mod partikolari fl-SMEs, u biex l-operaturi ġodda u l-prodotti 
ġodda jkunu jistgħu jidħlu fis-swieq, u b'hekk jiġu ppreservati l-protezzjoni tal-
konsumatur u l-integrità tas-suq;

Promozzjoni ta' investimenti fit-tul u transfruntiera u prodotti finanzjarji

6. Jitlob lill-Istati Membri jemendaw l-oqfsa nazzjonali tagħhom tat-taxxa, sabiex inaqqsu 
l-ostakli tat-taxxa għall-investimenti transfruntiera, inklużi l-proċeduri ta' taxxa minn 
ras il-għajn, u jżidu l-finanzjament mill-investituri għal opportunitajiet ta' investiment 
fuq terminu twil b'tali mod li jtejbu r-ritorni fuq it-tfaddil fit-tul għaċ-ċittadini tal-UE;

7. Jenfasizza l-importanza li tiżdied iċ-ċertezza legali għal investimenti transfruntiera billi 
l-proċedimenti nazzjonali ta' insolvenza jsiru aktar effiċjenti u effikaċi;

8. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir progress ulterjuri fl-implimentazzjoni ta' Ġabra Unika ta' 
Regoli reali għas-servizzi finanzjarji fis-suq intern;

9. Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi promossa d-dispożizzjoni tal-pensjonijiet; jilqa' l-prodott tal-
Pensjoni Personali Pan-Ewropew (PEPP); ifakkar lill-Istati Membri li l-PEPPs jeħtieġ li 
jkunu soġġetti għall-istess trattament tat-taxxa bħall-prodotti tal-pensjoni nazzjonali 
biex dawk li jfaddlu jkollhom għażla oħra;

10. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu sistemi ta' pensjonijiet b'diversi pilastri, 
inklużi skemi ta' pensjoni okkupazzjonali, bħala mod kif jittejbu d-dinamiċi tas-suq u l-
inċentivi għall-investiment; jemmen li l-pensjonijiet privati għandhom jingħataw ħajja 
mill-ġdid u jsiru aktar attraenti; iħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta' investituri fi prodotti fit-
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tul bi tnaqqis tat-taxxa jew politiki ta' eżenzjoni;

11. Ifakkar li d-Direttiva dwar is-Solvibbiltà II teħtieġ rieżami sa tmiem l-2020 u li l-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) se tipprovdi 
parir tekniku lill-Kummissjoni wara konsultazzjonijiet ma' partijiet ikkonċernati 
differenti; jitlob lill-Kummissjoni u lill-EIOPA biex jikkunsidraw li jaġġustaw ir-
rekwiżiti kapitali għal investimenti f'ekwità u f'dejn privat, b'mod partikolari tal-SMEs;

Arkitettura tas-suq

12. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-awtoritajiet superviżorji Ewropej u nazzjonali jegħlbu d-
differenzi tagħhom; jitlob li jkun hemm konverġenza superviżorja biex jiġi promoss 
mudell Ewropew komuni, iggwidat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(ESMA), biex jitnaqqsu l-ostakli eżistenti għall-operazzjonijiet finanzjarji 
transfruntiera;

13. Josserva li r-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji huwa kompitu kumpless ħafna, 
b'regolamentazzjoni fil-livell internazzjonali, Ewropew u nazzjonali; iħeġġeġ lill-atturi 
rilevanti kollha biex jindirizzaw din il-kumplessità biex jiżguraw il-proporzjonalità tar-
regolamentazzjoni finanzjarja u biex ineħħu piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa;

Investituri fil-livell tal-konsumatur

14. Jinsab imħasseb li l-involviment tal-investituri fil-livell tal-konsumatur fis-swieq 
finanzjarji jibqa' baxx; jitlob miżuri għall-promozzjoni ta' investimenti fil-livell tal-
konsumatur fid-dawl tal-isfidi demografiċi li tħabbat wiċċha magħhom l-UE billi 
tiżdied il-parteċipazzjoni ta' investituri fil-livell tal-konsumatur fis-swieq kapitali 
permezz ta' prodotti tal-pensjoni personali aktar attraenti u xierqa;

15. Jenfasizza li l-aċċess għas-swieq finanzjarji għandu jkun possibbli għall-intrapriżi 
kollha taħt il-prinċipju "l-istess negozju, l-istess regoli";

16. Ifakkar l-eżistenza ta' nuqqasijiet differenti fil-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti aggregat ta' 
investiment għall-konsumaturi bbażat fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) li għandhom jiġu 
indirizzati fir-rieżami li jmiss; jistenna li l-leġiżlazzjoni tal-PRIIPs tal-Livell 2 dwar id-
Dokument bl-Informazzjoni Ewlenija għall-Investitur tirrispetta l-Livell 1, b'mod 
partikolari fir-rigward tax-xenarji tal-prestazzjoni; jiddispjaċih dwar id-dewmien fl-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-PRIIPs tal-Livell 2 li se tikkoinċidi mal-ewwel 
rieżami tal-PRIIPs, u li żżid l-inċertezza legali u l-ispejjeż għall-partijiet ikkonċernati;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara d-differenzjazzjoni bejn l-investituri professjonali u 
fil-livell tal-konsumatur fil-livelli kollha tal-MIFID, b'tali mod li tagħmilha possibbli li 
jiġi mfassal it-trattament tal-klijenti skont l-għarfien u l-esperjenza tagħhom tas-swieq; 
jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta' kategorija ta' investituri 
semiprofessjonali biex tirrispondi aħjar għar-realtà tal-parteċipazzjoni fis-swieq 
finanzjarji;

18. Huwa tal-opinjoni li l-qafas ta' rapportar attwali fi ħdan il-MIFID II u r-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) huwa għali u kumpless ħafna, li jxekkel 
l-effikaċja tas-sistema; jemmen li hija meħtieġa simplifikazzjoni tiegħu;
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19. Jitlob emendi fil-leġiżlazzjoni biex jiġi żgurat l-aċċess għal parir indipendenti mill-
intermedjarji finanzjarji filwaqt li tiġi evitata l-promozzjoni tal-prodotti finanzjarji 
proprji tal-istituzzjoni u tiġi żgurata kummerċjalizzazzjoni ġusta tal-prodotti finanzjarji;

Edukazzjoni finanzjarja

20. Jissottolinja li l-edukazzjoni finanzjarja hija meħtieġa biex jingħeleb l-involviment baxx 
tal-investituri fil-livell tal-konsumaturi, abbażi ta' nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' fiduċja 
u averżjoni għar-riskju;

21. Jenfasizza li l-edukazzjoni finanzjarja hija għodda għal medda medja ta' żmien, li 
tarrikkixxi s-sistema finanzjarja u li hija pass fid-direzzjoni t-tajba biex jiġu involuti 
investituri fil-livell tal-konsumatur bis-swieq finanzjarji;

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinkludu programmi tal-litteriżmu finanzjarju fil-kurrikuli tal-
iskejjel immirati lejn l-iżvilupp tal-awtonomija fi kwistjonijiet finanzjarji; jissuġġerixxi 
l-inklużjoni ta' dan is-suġġett fl-istudju tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali 
tal-Istudenti (PISA);

Diġitalizzazzjoni

23. Huwa tal-fehma li d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji tista' tkun katalizzatur 
għall-mobilizzazzjoni tal-kapital fl-UE filwaqt li jitnaqqsu l-ostakli u tiżdied l-effiċjenza 
superviżorja; jenfasizza li qafas tal-UE bi standards għolja ta' ċibersigurtà jwassal għal 
Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU);

24. Jenfasizza li s-"sandboxes" jistgħu jkunu għodda adegwata biex jissaħħu l-innovazzjoni 
u l-kompetittività tas-settur tas-servizzi finanzjarji; jitlob li l-Kummissjoni toħloq 
"sandbox" pan-Ewropea għas-servizzi finanzjarji;

Ir-rwol tal-UE fis-swieq globali

25. Jirrimarka li l-Ewropa tikkompeti għall-kapital f'suq globali, u li, bħala riżultat, swieq 
kapitali Ewropej aktar profondi, integrati u effiċjenti huma kritiċi biex tiġi protetta s-
sovranità ekonomika tal-Ewropa, l-użu tal-euro f'pajjiżi terzi, u biex jiġu attirati 
investituri barranin;

26. Itenni li l-leġiżlazzjoni tal-UE tipprevedi l-possibbiltà li jiġu kkunsidrati regoli ta' pajjiżi 
terzi bħala ekwivalenti abbażi ta' analiżi proporzjonali u bbażata fuq ir-riskju, u li tali 
deċiżjonijiet għandhom jittieħdu permezz ta' att delegat; ifakkar li l-UE tista' tirtira 
unilateralment kwalunkwe deċiżjoni ta' ekwivalenza;

27. Jitlob azzjoni fir-rigward tat-tisħiħ tar-rwol internazzjonali u l-użu tal-euro, billi titlesta 
l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, is-CMU u l-Unjoni Bankarja, l-appoġġ għall-iżvilupp 
tal-parametri referenzjarji tal-euro għas-swieq komoditarji, u t-tisħiħ mill-ġdid tar-rwol 
tal-euro bħala munita ta' referenza;

°

° °
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28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


