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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikrokrediti bħala appoġġ għall-iżvilupp u l-impjiegi
(2008/2122(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2007 dwar 
Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ mikrokreditu b’appoġġ għat-tkabbir u l-impjiegi 
(COM(2007)0708),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi 
finanzjarji (2005 - 2010) - White Paper1, b’mod partikulari l-paragrafu 35 tagħha,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni tal-mikrointrapriżi u tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2005 dwar
Azzjonijiet Komuni għat-Tkabbir u l-Impjiegi:Il-Programm Komunitarju ta' Liżbona 
(COM(2005)0330),,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Lulju 2005 dwar Politika 
ta’ Koeżjoni bħala Sostenn għat-Tkabbir u għall-Impjiegi: Il-Linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-
Komunità, 2007-2013 (COM(2005)0299),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2007: It-twassil 
mill-Istati Membri u r-Reġjuni ta' l-istrateġija ta' Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi 
permezz tal-politika ta' koeżjoni ta' l-UE, 2007-2013 (COM(2007)0798),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2007 - Proposta 
għal Programm ta’ Liżbona tal-Komunità 2008 - 2010 (COM(2007)0804),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (2007-2013)3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2008 - "Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir" - "Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa (COM(2008)0394),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Ġunju 2006 dwar l-aċċess għall-attività u l-eżerċitar tagħha minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
(tfassil mill-ġdid)4 u l-Proposta tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ottubru 2008 għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar 

                                               
1  Testi adottati, P6_TA(2007)0338.
2  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
3  ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.
4 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.
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banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, 
arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet (COM(2008)0602),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-
flus u l-finanzjament tat-terroriżmu1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta' Diċembru 
2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1535/2007 tal- 20 ta’ 
Diċembru 2007 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuniet 
de minimis fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi5,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni bil-miktub tiegħu tal-14 ta' Jannar 2008 dwar il-
mikrokrediti (0002/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 192(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 39 u 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-
Affarijiet Legali (A6-0000/2008),

A. billi l-Kummissjoni tqis self ta' EUR 25 000 jew anqas lil mikrointrapriża, kif definita fir-
Rakkomandazzjoni tagħha tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-mikrointrapriżi u 
tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (intrapriża li timpjega anqas minn 10 persuni u li 
għandha fatturat annwali u/jew total fil-karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx iż-EUR 2 
miljun) bħala mikrokreditu,

B. billi d-diffikultà għal aċċess għall-forom xierqa ta' finanzjamenti tissemma' ta' spiss bħala 
xkiel importanti ħafna għall-imprenditorjat, u hemm talba potezjali sinifikanti għall-
mikrokreditu fl-UE li attwalment mhux qed tiġi sodisfatta,

                                               
1  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.
2  ĠU L 379, 28.12.2006, p. 5.
3  ĠU L 337, 21.12.2007, p. 35.
4  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
5  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
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C. billi l-Kummissjoni ma tatx rispons xieraq għat-talba preċedenti li l-Parlament għamel fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Lulju 2007 biex jitfassal pjan ta' azzjoni għall-
mikrofinanzjamenti, biex jiġu kkoordinati l-miżuri politiċi differenti u biex isir użu 
ottimali tal-aħjar prattiki fl-UE u lil hinn minnha,

D. billi hemm diversi karatteristiċi li jiddistingwu l-mikrokreditu mill-kreditu ordinarju, li 
jinkludi l-kreditu għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, u billi n-negozji li qed jipprovaw 
jiksbu kreditu ordinarju normalment jinqdew minn banek tradizzjonali,

E. billi l-mikrokreditu jinvolvi aktar spejjeż operattivi, minħabba d-daqs żgħir tas-self, in-
nuqqas ta' (biżżejjed) garanzija, u spejjeż amministrattivi għoljin,

F. billi l-attività tal-mikrokreditu għandha elementi innovattivi u suġġettivi, bħal rekwiżiti ta' 
garanziji alternattivi jew mingħajr il-bżonn ta' garanzija u evalwazzjoni mhux 
tradizzjonali tal-affidabilità għal kreditu, u ta' spiss ma jingħatax biss biex għal finijiet ta' 
qligħ, imma jservi wkoll għal skop ta' koeżjoni, billi jipprova (jerġa') jintegra lill-persuni 
żvantaġġati fis-soċjetà,

G. billi l-mikrokrediti huma min-natura tagħhom żgħar imma l-possibilità li jiġu "riċiklati" 
(billi jerġa' jingħata self ta' dan it-tip wara li jkun tħallas lura) minħabba li l-iskadenza 
tagħhom tkun ġeneralment qasira timmoltiplika l-impatt tagħhom,

H. billi hemm diversi fornituri li jistgħu joffru mikrokreditu, bħall-fornituri ta' servizzi 
finanzjarji informali, l-organizzazzjonijiet fejn huma sidien il-membri, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-banek ta' tifdil u dawk kummerċjali, u billi jista' 
jkun li l-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji u l-banek 
kummerċjali tkun ta' benefiċċju,

I. billi l-kriżi finanzjarja attwali tixhed l-iżvantaġġi ta' prodotti finanzjarji kumplessi u, fl-
istess ħin, tenfasizza l-importanza ta' istituzzjonijiet li jiffukaw l-attività tagħhom fuq l-
iżvilupp lokali, 

J. billi l-imprenditorjat għandu jitrawwem,

K. billi l-limiti massimi għar-rati tal-interessi jistgħu jgerrxu lil min isellef milli jipprovdi 
mikrokreditu jekk ir-restrizzjonijiet ta' dan it-tip iwaqqfuhom milli jkopru l-ispejjeż tas-
self,

L. billi l-appoġġ għall-mikrokreditu għandu jkollu rwol prominenti fl-Istrateġija ta' Lisbona 
riveduta, 

M. billi inizjattiva Ewropea dwar il-mikrokreditu għandha tiffoka fuq il-persuni żvantaġġati, 
bħal dawk qiegħda (għall-perjodu ta' żmien twil), dawk dipendenti fuq l-għajnuna soċjali, 
l-immigranti, il-minoranzi etniċi bħas-soċjetà tar-Roma, dawk attivi fl-ekonomija 
informali jew li jgħixu fl-inħawi rurali żvantaġġati u n-nisa, li jridu jistabbilixxu 
mikrointrapriża,

N. billi, għalkemm l-involviment tas-settur privat għandu jkun assigurat sa kemm ikun 
possibbli, hemm bżonn ta' intervent pubbliku fl-attività ta' mikrokreditu,
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O. billi jeżistu diversi inizjattivi tal-UE li jinvolvu elementi ta' appoġġ għall-mikrokreditu, u 
approċċ aktar iffukat ikun ta' benefiċċju,

P. billi l-aċċess għal appoġġ kummerċjali għall-fundaturi tal-mikrointrapriżi hu essenzjali, u 
t-taħriġ għal min jissellef b'mikrokreditu għandu jkun obbligatorju,

Q. billi jekk ikun hemm aċċess għat-tagħrif dwar il-kreditu ta' dawk li potenzjalment se 
jisselfu, jiġi ffaċilitat il-forniment tal-mikrokreditu,

R. billi għandhom jiġu promossi r-riċerka u l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-qasam tal-
mikrokreditu, eż. fir-rigward ta' tekniki innovattivi għall-għoti, is-salvagwardja u t-
taffiment tar-riskju ta' mikrokrediti, u tal-punt sa fejn u d-destinatarji li magħhom jaħdmu 
approċċi ta' dan it-tip f'kuntest tal-UE,

S. billi għandu jiġi investigat l-irwol tal-intermedjarji sabiex jitwaqqfu l-abbużi,

T. billi għandu jiġi stabbilit qafas tal-UE għall-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux 
bankarji,

U. billi dawk li m'għandhom l-ebda indirizz permanenti jew dokumenti ta' identifikazzjoni 
personali m'għandhomx jiġu esklużi milli jiksbu mikrokreditu minħabba leġiżlazzjoni 
kontra l-money laundering u kontra t-terroriżmu,

V. billi r-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni għandhom jiġu adattati bies jitnaqqas ix-xkiel 
biex jingħata mikrokreditu,

W. billi r-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku għandhom jgħinu lil min jissellef 
b'mikrokreditu,

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex, fuq il-bażi tal-Artikolu 44, l-Artikolu 27(2) jew l-Artikolu 95 
tat-Trattat KE, tressaq proposta jew proposti leġiżlattivi li jkopru l-kwistjonijiet trattati fir-
rakkomandazzjonijiet dettaljati t'hawn taħt;

2. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u d-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadin;

3. Jikkunsidra li, fejn ikun xieraq, l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposta jew proposti 
mitluba għandhom ikunu koperti minn allokazzjonijiet baġitarji tal-UE;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi magħha lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-
gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI: RAKKOMANDAZZJONIJIET 
DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

1. Rakkomandazzjoni 1 biex titqajjem kuxjenza dwar il-mikrokreditu

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu 
l-għan li jirregola dan li ġej:

(a) Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-introduzzjoni tal-kunċett ta' mikrokreditu fl-
istatistika u l-leġiżlazzjoni relevanti dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji. L-istatistika 
dwar il-mikrokreditu għandha tqis iċ-ċifri tal-Prodott Gross Domestiku per capita fl-
Istati Membri u tiddistingwi bejn intrapriżi ta' xi ħadd li jaħdem għal rasu jew mal-
familja tiegħu u dawk b'impjegati minn barra l-familja sabiex ikun possibbli li jkun 
hemm diskriminazzjoni pożittiva favur dawk tal-ewwel.

(b) Il-Kummissjoni għandha tfassal strateġija ta' komunikazzjoni intenzjonata għall-
promozzjoni tax-xogħol awtonomu bħala alternattiva għax-xogħol b'salarju u, b'mod 
partikulari, bħala mezz biex il-gruppi destinatarji żvantaġġati jaħarbu mill-qagħad.

(c) Il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw 
inċentivi fiskali għall-involviment tas-settur privat fl-attività ta' mikrokreditu.

(d) Il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati Membri biex jirrestrinġu l-applikazzjoni 
tal-limiti massimi għar-rati tal-interessi għal self lill-konsumatur.

(e) Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi li l-Istati Membri speċifikament janalizzaw u 
jirrapurtaw dwar l-isforzi u r-riżultati tagħhom fir-rigward tal-mikrokreditu fir-
rapporti annwali tagħhom dwar il-programmi ta' riforma nazzjonali tagħhom f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-linji gwida integrati għall-iżvilupp u l-impjiegi tal-Istrateġija 
ta' Lisbona riveduta. Il-Kummissjoni għandha espliċitament tindirizza l-
mikrokreditu fir-Rapport ta' Progress Annwali tal-UE.

2. Rakkomandazzjoni 2 dwar il-fondi tal-UE

Il-Parlament Ewropew iqis li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu l-għan 
li jirregola:

(a) Il-(ko)finanzjament tal-proġetti li ġejjin, sakemm il-fondi ta' dan it-tip ma jkunux 
speċifikament immirati lejn il-promozzjoni tad-disponibilità tal-mikrokreditu 
għall-gruppi ta' destinatarji żvantaġġati kif definiti mill-Istati Membri għall-
ġurisdizzjoni tagħhom (bħas-soċjetà Roma, l-immigranti, dawk li jgħixu fl-inħawi 
rurali żvantaġġati u n-nisa):

(i) il-forniment ta' garanziji għal min jipprovdi mikrokreditu;

(ii) il-forniment ta' servizzi ta' appoġġ kummerċjali bħala servizzi addizjonali għal 
min jissellef b'mikrokreditu, jew minn min jipprovdi l-mikrokreditu jew minn 
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terzi, servizzi li għandhom jinkludu taħriġ immirat obbligatorju b'riżultati li 
jistgħu jitkejlu għal min jissellef b'mikrokreditu;

(iii) ir-riċerka u l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-qasam operattiv, eż. fir-rigward ta' 
rekwiżiti alternattivi għal garanziji, metodi mhux tradizzjonali għall-
evalwazzjoni tal-affidabilità tal-kreditu, sistemi ta' għall-għoti ta' punti dwar l-
affidabilità u l-irwol tal-intermedjarji; u

(iv)il-ħolqien ta' bażi tad-data għall-UE kollha li tinkludi tagħrif dwar il-kreditu 
pożittiv u negattiv li jirrigwarda lil min jissellef b'mikrokreditu.

(b) Sabiex jiġu evitati paralleliżmi, il-Kummissjoni għandha: 

(i) taħtar entità ta' koordinazzjoni unika fejn jinġabru l-attivitajiet tal-UE għall-
finanzjamenti kollha li jikkonċernaw il-mikrokreditu; u

(ii) tiffinanzja (jew tikkofinanzja) proġetti jekk is-sistemi għall-għajnuna soċjali 
jwaqqfu l-pagamenti ta' assistenza jew iħallsuhom għal żmien qasir ħafna biss 
wara li jingħata mikrokreditu.

3. Rakkomandazzjoni 3 dwar qafas armonizzat tal-UE għall-istituzzjonijiet 
mikrofinanzjarji mhux bankarji

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu 
l-għan li jirregola dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha tipproponi l-leġiżlazzjoni biex jiġi pprovdut qafas għall-UE 
kollha għall-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji. L-elementi ta' qafas ta' dan 
it-tip għandhom ikunu:

(a) definizzjoni ċara tal-fornituri ta' mikrokreditu, sakemm ma' jaċċettawx depożiti, u 
għalhekk ma jikkostitwixxux istituzzjonijiet finanzjarji taħt id-Direttiva dwar ir-
Rekwiżiti tal-Kreditu;

(b) il-kapaċità li jitwettqu attivitajiet ibbażati esklussivament fuq l-għoti ta' kreditu; 

(c) il-kapaċità għal on-lending; u

(d) regoli armonizzati, ibbażati fuq ir-riskju f'dak li għandu x'jaqsam mal-
awtorizzazzjoni, ir-reġistrazzjoni, ir-rappurtar u s-sorveljanza prudenzjali.

4. Rakkomandazzjoni 4 dwar il-leġiżlazzjoni kontra l-money laundering u kontra l-
finanzjament tat-terroriżmu

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu 
l-għan li jirregola dan li ġej:

Il-Kummissjoni, meta tkun qed tirrevedi d-Direttiva 2005/60/KE, għandha tiżgura li d-
dispożizzjonijiet stipulati f'dik id-Direttiva ma jkunux ostakoli li jwaqqfu lil dawk bla 



PR\748310MT.doc 9/14 PE414.375v01-00

MT

indirizz permanenti jew dokumenti ta' identifikazzjoni personali milli jkollhom aċċess 
għall-mikrokreditu, billi jipprevedu eżenzjoni speċjali fid-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw l-obbligu ta' viġilanza fir-rigward tal-klijent.

5. Rakkomandazzjoni 5 dwar ir-regoli dwar il-kompetizzjoni

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu 
l-għan li jirregola dan li ġej:

(a) Il-Kummissjoni, waqt li tkun qed tirrevedi r-regoli de minimis, għandha tipprevedi:

(i) id-differenzjament tal-limiti de minimis bejn l-Istati Membri f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-appoġġ finanzjarji għal min jipprovdi mikrokreditu;

(ii) it-tneħħija tad-diskriminazzjoni ta' għajnuna de minimis mogħtija lil intrapriża 
fis-settur tal-biedja jekk l-għajnuna tingħata f'konnessjoni ma' mikrokreditu; u

(iii) tnaqqis tal-piż amministrattiv jekk l-għajnuna tingħata f'konnessjoni ma' 
mikrokreditu.

(b) Il-Kummissjoni għandha tispeċifika f'leġiżlazzjoni li l-irwol ta' istituzzjonijiet 
mikrofinanzjarji mhux bankarji u, jekk ikun applikabbli, l-appoġġ pubbliku li 
istituzzjonijiet ta' dan it-tip jirċievu jkun konformi mar-regoli tal-UE dwar il-
kompetizzjoni.

(c) Il-Kummissjoni għandha timplimenta regoli li jippermettu li jingħata trattament 
preferenzjali għall-merkanzija u s-servizzi pprovduti minn min jissellef 
b'mikrokreditu fil-proċeduri ta' akkwist pubbliċi.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

Il-forniment ta' mikrokreditu għandu l-għeruq fl-Ażja t'Isfel u fl-Amerika Latina, fejn tnedew 
l-ewwel inizjattivi ta' mikrokreditu f'nofs is-snin sebgħin. L-aktar proġett ta' mikrokreditu 
famuż huwa dak tal-Grameen Bank fil-Bangladexx, li ġie stabbilit fl-1976 mill-Prof. 
Muhammad Yunus. Il-mudell kummerċjali tal-Grameen Bank, li llum huwa l-ikbar 
istituzzjoni mikrofinanzarja b'aktar minn 6 miljuni li sselfu mingħandu, ġie kkupjat minn 
ħafna istituzzjonijiet mikrofinanzjarji oħra. Fl-2006, il-Prof. Yunus u l-Grameen Bank 
ingħataw il-Premju Nobel għall-Paċi.

Is-suċċess tal-attività ta' mikrokreditu fit-taffiment tal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw s'issa 
għadu ma ġiex tradott għall-kuntest tal-UE. Għalkemm hemm diversi inizjattivi, kemm mis-
settur pubbliku u kemm minn dak privat, li jippruvaw jippromwovu din l-attività anke fl-
Ewropa, għad jonqos approċċ olistiku, u jeżisti distakk fis-suq f'dan il-qasam: l-
indikazzjonijiet kollha juru talba potenzjali għolja għall-mikrokreditu mingħand dawk li ma 
jistgħux jiksbu self fis-settur bankarju tradizzjonali.

Jekk inizjattiva Ewropea dwar il-mikrokreditu jkollha suċċess, tkun tista' tikkontribwixxi 
b'mod sostanzjali biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija ta' Lisbona riveduta għall-iżvilupp u l-
impjiegi u biex tinħoloq ekonomija Ewropea innovattiva, kreattiva u dinamika. L-intrapriżi ż-
żgħar huma sors essenzjali ta' żvilupp, impjiegi, kapaċitajiet imprenditorjali, innovazzjoni u 
koeżjoni fl-UE. B'mod partikulari, il-mikrokreditu jista' jkun ta' appoġġ għal waħda mill-erba' 
prijoritajiet tal-Istrateġija ta' Lisbona, speċifikament il-ħelsien tal-potenzjal kummerċjali, billi 
l-persuni jiġu mgħejjuna biex (jerġgħu) jintegraw ruħhom soċjalment u ekonomikament billi 
jaħdmu għal rashom. Fil-fatt, l-Istrateġija ta' Lisbona ma tistax titqies li kienet ta' suċċess 
sakemm ma jogħliex il-livell tal-impjiegi.

(It-terminu "mikrofinanza" iħaddan ukoll servizzi finanzjarji oħra fuq skala żgħira bħall-
mikroassigurazzjoni, kontijiet kurrenti bażiċi u kontijiet ta' tifdil bażiċi. Dawn il-kunċett 
mhumiex se jiġu indirizzati fir-rapport dwar il-mikrokreditu.)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tiddefinixxi mikrokreditu bħala self ta' EUR 25 000 jew anqas, lil 
mikrointrapriża (i.e. intrapriża b'anqas minn 10 impjegat li għandha fatturat annwali u/jew 
total fil-karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx iż-EUR 2 miljun)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ mikrokreditu 
b’appoġġ għat-tkabbir u l-impjiegi", ippublikata f'Novembru 2007, tistieden lill-Istati Membri 
biex jadattaw kif jixraq lill-oqfsa istituzzjonali, legali u kummerċjali nazzjonali li hemm 
bżonn għall-promozzjoni ta' ambjent aktar favorevoli għall-iżvilupp tal-mikrokreditu. Barra 
minn hekk, tniedet JASMINE, faċilità ġdida fil-livell Ewropew, li hi mmirata lejn l-appoġġ 
tal-iżvilupp ta' istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji fl-Istati Membri. Allavolja l-
elelmenti ta' din l-inizjattiva huma promettenti, l-iżvantaġġi tagħhom huma li fil-biċċa l-kbira 
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jħallu l-kwistjoni f'idejn l-Istati Membri minflok ma jistabbilixxu qafas verament Ewropew.

Gruppi destinatarji

Fil-fehma tar-rapporteur, ir-riżultat ta' inizjattiva Ewropea fil-qasam tal-mikrokreditu għandu 
jkun wieħed innovattiv, li jiffoka fuq gruppi benefiċjarji li s'issa ma ngħatawx biżżejjed 
attenzjoni. Peress li hemm bosta inizjattivi mmirati lejn intrapriżi li jaqgħu fil-kategorija ta' 
intrapriżi "ta' daqs żgħir" jew "ta' daqs medju" u li ġeneralment jinqdew mill-banek 
tradizzjonali, inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp tal-mikrokreditu għandha tkun aktar iffukata 
fuq il-persuni żvantaġġati li jixtiequ jibdew mikrointrapriża, bħal dawk qiegħda (għall-
perjodu ta' żmien twil), dawk dipendenti fuq l-għajnuna soċjali, l-immigranti, il-minoranzi 
etniċi, dawk attivi fl-ekonomija informali jew li jgħixu fl-inħawi rurali żvantaġġati u n-nisa. 
Għalhekk, irid jitqies li l-gruppi destinatarji fl-Istati Membri jvarjaw bil-kbir u huma diversi 
ħafna bejnithom rispettivament. 

Hemm bżonn li tiġi kkunsidrata l-kwistjoni dwar min għandu jkun l-intermedjarju bejn min 
jieħu l-kreditu u min jipprovdih. Hemm bżonn li jiġi kkunsidrat li intermedjarju jista' 
jintgħażel mill-grupp destinatarju innifsu. Minn naħa, soluzzjoni ta' dan it-tip tista' tkun 
effiċenti, peress li l-membri tal-grupp destinatarju jistgħu jafda lil intemedjarju minn ta' 
ġewwa ta' dan it-tip aktar milli jafdaw lil xi ħadd mill-estern. Min-naħa loħra, jista' jkun li 
sistema ta' kreditu interna ma tkunx ideali għal ċertu gruppi, peress li tista' trawwem ir-renju 
ta' klassi għolja li diġà tkun teżisti fil-grupp.

Karatteristiċi speċifiċi tal-mikrokreditu

Is-settur bankarju tradizzjonali jikkunsidra li s-self lill-gruppi destinatarji tal-mikrokreditu kif 
definiti hawn fuq huwa riskjuż u jinvolvi spejjeż żejda. Il-banek kummerċjali jargumentaw li 
qed jaffaċjaw riskji għoljin li ma jistgħux jaċċettaw li s-self ma jitħallasx lura u marġini ta' 
qligħ baxxi. Bħala riżultat ta' dan, dawn il-banek mhumiex interesseti f'ċertu taqsim ta' klijenti 
li jirriżultaw bħala "mhux bankabbli". 

Dan ifisser li l-attività tal-mikrokreditu hi differenti mill-attività bankarja tradizzjonali. 
Tinkludi elementi innovattivi u suġġettivi bħal rekwiżiti ta' garanziji alternattivi jew mingħajr 
il-bżonn ta' garanzija u evalwazzjoni mhux tradizzjonali tal-affidabilità għal kreditu. F'ħafna 
każi, il-mikrokreditu ma jingħatax biss għal raġunijiet ekonomiċi u biex isir qligħ, imma 
jservi wkoll għal skop ta' koeżjoni, peress li jipprova (jerġa') jintegra lill-persuni żvantaġġati 
fis-soċjetà.

L-għoti ta' mikrokreditu jinvolvi aktar spejjeż operattivi, minħabba d-daqs żgħir tas-self, in-
nuqqas ta' (biżżejjed) garanziji u spejjeż amministrattivi għoljin, peress li ta' spiss ikun diffiċli 
li l-klijenti jintlaħqu fiżikament u hemm bżonn ta' servizzi u konsulenza għall-appoġġ 
kummerċjali - karatteristiċi li ġeneralment jeħtieġu netwerk wiesa' u għali ta' persuni li huma 
qrib il-grupp destinatarju.

Imma allavolja l-forniment tal-mikrokreditu ma jrendix qligħ, jagħmel sens ta' natura 
ekonomika li jiġi appoġġjat, peress li ġeneralment l-appoġġ finanzjarju għal min jaħdem għal 
rasu hu anqas mill-ispejjeż tal-assistenza għall-qagħad, tal-anqas fuq perjodu ta' żmien medju 
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jew twil.

Elementi potenzjali ta' inizjattiva Ewropea dwar il-mikrokreditu

L-għoti ta' viżibilità lill-mikrokreditu
Sabiex il-kunċett ta' mikrokreditu jingħata l-viżibilità li jeħtieġ fil-livell tal-UE sabiex jiġi 
vvantaġġjat l-iżvilupp tiegħu, hemm bżonn li jiġi introdott bħala kategorija separata fl-
istatistika u fir-regolamenti bankarji. F'dan ir-rigward, hemm dubji dwar jekk id-definizzjoni 
mhux differenzjata tal-mikrokreditu li tapplika għall-Istati Membri kollha tal-UE li qed tuża l-
Kummissjoni hix xierqa. Peress li l-Prodott Gross Domestiku per capita jvarja ħafna bejn l-
Istati Membri, self tal-istess ammont nominali jitqies b'mod differenti f'reġjuni differenti.

Il-mikrokreditu għandu jiġi promoss ukoll permezz ta' inċentivi fiskali u t-tneħħija tal-limiti 
massimi għar-rati tal-interessi. Ir-raġuni għal limiti massimi għar-rati tal-interessi hi l-ħarsien 
ta' min jissellef kontra spejjeż għas-self li jkunu eċċessivament għoljin. Madankollu, il-limiti 
massimi għar-rati tal-interessi jistgħu jwaqqfu lil min isellef milli jkopri l-ispejjeż tas-self u 
jġiegħlu lin-nies jissellfu minn użuraji li jżommu rati ta' interessi anke ogħla. Ħafna mill-
operaturi involuti fl-attività tal-mikrokreditu jargumentaw li l-ixkiel fir-rigward tal-
mikrokreditu min-naħa ta' min isellef mhumiex l-ispejjeż imma l-aċċess. Peress li l-
mikrokreditu huma ammonti żgħar bi skadenza qasira, il-pagamenti bin-nifs huma minuri 
minkejja r-rati tal-interessi li, mal-ewwel daqqa t'għajn, jidhru li huma wisq għoljin.
Għalhekk, il-limiti massimi għar-rati tal-interessi għandhom ikun applikati biss fil-każ ta' self 
għall-konsumatur.

Fondi mill-UE
Bl-eċċezzjoni ta' JASMINE, l-inizjattivi tal-UE li għandhom irawmu l-mikrokreditu 
għandhom firxa ta' applikazzjoni usa' mill-mikrokreditu, fatt li jfixkel l-objettiv li tingħata 
attenzjoni speċifika għall-appoġġ tal-persuni żvantaġġati billi jingħatalhom il-mikrokreditu.
Barra minn hekk, minħabba l-pluralità tal-inizjattivi u l-kumplessità amministrattiva tagħhom, 
hu diffiċli li proġetti żgħar jibbenefikaw minnhom. Ikun utli li jiġu ssimplifikati l-inizzjattivi 
tal-UE u li ssir differenzjazzjoni aktar preċiża bejn il-gruppi destinatarji speċifiċi.

Sabiex jittrawwem il-forniment tal-mikrokreditu lill-gruppi destinatarji żvantaġġati, il-fondi 
tal-UE għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li jiġu appoġġjati dawk li jiffurmaw parti minn 
dawn il-gruppi destinatarji, fl-oqsma li ġejjin:

- L-appoġġ indirett permezz tal-għoti ta' garanziji, peress li dan jipprovdi inċentivi għal 
appoġġ privat addizzjonali.

- Il-kopertura tal-ispejjeż għall-forniment ta' servizzi ta' appoġġ kummerċjali, jekk jitwettqu 
mill-istituzzjoni mikrofinanzjarja jew minn organizzazzjonijiet oħra. L-aċċess għas-
servizzi ta' appoġġ kummerċjali (bħal tutelar, taħriġ, konsulenza, edukazzjoni finanzjarja, 
għaqdiet għall-mikroimprendituri) għall-fundaturi ta' mikrointrapriżi li jappartjenu għal 
grupp destinatarju żvantaġġat hu essenzjali.

- Ir-riċerka u l-iskambju tal-aħjar prattiki, eż. fir-rigward ta' tekniki innovattivi għall-għoti, 
is-salvagwardja u t-taffiment tar-riskju tal-mikrokreditu (bħal rekwiżiti alternattivi għal 
garanziji, metodi mhux tradizzjonali għall-evalwazzjoni tal-affidabilità tal-kreditu, sistemi 



PR\748310MT.doc 13/14 PE414.375v01-00

MT

ta' għall-għoti ta' punti dwar l-affidabilità). Għandu jiġi evalwat sa fejn approċċi ta' dan it-
tip jaħdmu f'kuntest tal-UE u ma' liema gruppi destinatarji. Għandu jiġi promoss skambju 
estensiv tal-aħjar prattiki u esperjenzi (ta' pajjiżi u reġjuni fl-Ewropa u lil hinn minnha).

Regolamenti dwar il-fornituri tal-mikrokreditu
Fir-rigward tal-forniment tal-mikrokreditu minn istituzzjonijiet finanzjarji liċenzjati, ma 
jidhirx li d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu se toħloq xkiel dirett. Madankollu, mid-
definizzjoni tagħhom, il-banek tradizzjonali mhumiex lesti li jaqdu lil persuni "mhux 
bankabbli" u għalhekk jidher li l-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji huma 
f'pożizzjoni aħjar biex ikopru lil dan il-grupp destinatarju. Minkejja dan, għandu jitbassar 
trattament aktar favorevoli taħt id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu għall-mikrokrediti li 
storikament ġew indikati bħala anqas riskjużi (l-esperjenza ta' ħafna fornituri ta' mikrokreditu 
wriet li b'mod ġenerali r-rati tal-pagamenti lura huma notevolment għoljin). Anke l-inklużjoni 
tat-terminu "mikrokreditu" fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu tkun ta' kontribut biex 
jibda jintgħaraf aktar.
Barra minn hekk, xi aspetti tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu u l-fatt li din id-
Direttiva hi bbażata fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni minima, joħolqu xkiel indirettament.
L-ewwel nett, skont id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu, l-istituzzjonijiet finanzjarju 
biss jitħallew jaċċettaw depożiti jew fondi oħra li jitħallsu lura mill-pubbliku. Il-piż 
amministrattiv għall-istituzzjonijiet finanzjarji hu għoli, fatt li jġiegħel lill-fornituri mhux 
bankarji tal-mikrokreditu jqisu l-iżvantaġġi li jkollok liċenzja bankarja (u b'hekk aċċess għal 
finanzjament għad-demożiti relattivament irħis) meta mqabbla mal-iżvantaġġi li tkun entità 
regolata. Terġa', hu aktar relevanti li xi Stati Membri aġġornaw id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kreditu fil-liġijiet nazzjonali billi llimitaw l-attivitajiet kollha 
ta' self għall-banek liċenzjati. Anke l-on-lending dirett ta' fondi mislufin minn banek lil min 
jissellef b'mikrokreditu hu limitat f'diversi Stati Membri. Rekwiżiti ta' dan it-tip joħolqu xkiel 
għall-forniment ta' mikrokreditu minn istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji. 

Sabiex titrawwem il-formazzjoni ta' istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji, ir-
rapporteur jappoġġja qafas armonizzat tal-UE għall-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux 
bankarji. Madankollu, qafas armonizzat għall-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji mhux bankarji 
m'għandux iġiegħel lill-fornituri eżistenti tal-mikrokreditu milli jċedu l-individwalità 
tagħhom. Is-settur iġġenera mudelli differenti fl-Istati Membri li huma adattati għall-ambjent 
legali, ekonomiku u soċjali rispettiv. Barra min hekk, irid ikun garantit li mhu se tinħoloq l-
ebda kompetizzjoni inġusta mal-banek liċenzjati.

Leġiżlazzjoni kontra l-money laundering u t-terroriżmu
Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/60/KE jistgħu jeskludu lil dawk li m'għandhom l-ebda 
indirizz permanenti jew dokumenti ta' identifikazzjoni milli jkollhom aċċess għas-self.
Madankollu, dawn il-gruppi ta' nies m'għandhom ikunu esklużi milli jiksbu mikrokreditu.
Meta wieħed iqis l-ammon żgħir ta' mikrokreditu, l-objettivi tad-Direttivi mhumiex se 
jiddgħajfu minħabba eżenzjonijiet speċifiċi.

Għajnuna Statali / Regolament de minimis
L-għajnuna Statali hi fattur importanti għall-appoġġ tal-mikrokreditu. Ir-Regolament de 
minimis tal-UE dwar l-obbligi ta' notifika jista' joħloq problemi fir-rigward tal-appoġġ 
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finanzjarju għall-mikrokreditu, peress li, skont ir-Regolament, appoġġ finanzjarju statali ta' 
anqas minn EUR 200 000 fuq perjodu ta' 3 snin finanzjarju favur kumpanija partikular ma 
jikkostitwix għajnuna statali. Din ir-regola tapplika għall-Istati Membri kollha bl-ebda 
differenzjazzjoni, għalkemm il-kundizzjonijiet, b'mod partikulari fir-rigward tal-intrapriżi ż-
żgħar u dawk li jaħdmu għal rashom, ivarjaw ħafna. Għalhekk, għandha titqies 
differenzjazzjoni tal-limitu de minimis bejn l-Istati Membri.

Għall-intrapriżi attivi fis-settur tal-biedja, l-għajnuna de minimis totali mogħtija lil intrapriża 
partikulari m'għandhiex taqbeż is-EUR 7 500 fuq tliet snin. Madankollu, dan is-settur jifforma 
sehem tajjeb tas-suq potenzjali għall-mikrokreditu u m'għandux jiġi diskriminat. Barra minn 
hekk, ħafna bdiewa li jmexxu negozji fuq skala żgħir fis-settur tal-biedja m'għandhom l-ebda 
aċċess għal sussidji peress li normalment hemm bżonn ta' daqs minimu (ta' art, eċċ.) sabiex 
igawdu minnhom. Din id-diskriminazzjoni tas-settur agrikolu fir-regolament de minimis
għandha tiġi riveduta.
Fl-aħħar, hemm evidenza li l-proċedura li għandha x'taqsam mal-ammissjoni min-naħa tal-
Kummissjoni ta' metodoloġija sabiex jinsilet benefiċċju mill-eżenzjoni għal skemi ta' 
garanzija hija waħda twila u kumplessa. Għandu jiġi analizzat jekk hemmx spazju għas-
simplifikazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kunsens dwar jekk l-għajnuna tkunx 
"trasparenti" jekk tingħata taħt skema ta' garanzija.
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