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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Reviżjoni tal-politika industrijali ta' nofs it-terminu - Kontribut lejn l-Istrateġija 
ta' l-UE għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet
(2007/2257(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Reviżjoni tal-politika 
industrijali ta' nofs it-terminu - Kontribut lejn l-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u x-
Xogħlijiet” (COM(2007)0374) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal li jakkumpanjah 
(SEC(2007)0917),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Kompetittività tat-22 u t-23 ta’ 
Novembru 2007,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju - Essenzjali għal aktar tkabbir ekonomiku u xogħlijiet - Reviżjoni ta’ nofs it-
terminu tal-Politika Moderna għall-SMEs” (COM(2007)0592),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Inizjattiva tas-suq ewlieni 
għall-Ewropa” (COM(2007)0860),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar qafas ta' politika biex 
tissaħħaħ il-manifattura ta' l-UE – lejn approċċ aktar integrat għall-politika industrijali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta’ Novembru 2006 dwar “Wasal iż-żmien li 
ningranaw – Noħolqu Ewropa ta' imprenditorija u tkabbir”2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6-0000/2008),

A. billi r-reviżjoni tal-Kummissjoni tal-politika industrijali ta' nofs it-terminu tqis il-progress 
li jkun sar fl-implimentazzjoni ta’ l-approċċ integrat għall-politika industrijali fl-2005 u 
tistabilixxi l-miżuri li għandhom jittieħdu fis-snin li ġejjin,

B. billi l-industrija ta’ l-UE tikkontribwixxi għal aktar minn 80% tan-nefqa fis-settur privat 
ta' Riċerka u Żvilupp u l-prodotti innovattivi li tipproduċi jirrappreżentaw madwar tliet 
kwarti ta' l-esportazzjonijiet ta' l-UE, biex b'hekk ikollhom rwol importanti fit-
trasformazzjoni ta' l-UE f'ekonomija bbażata fuq l-għerf,

C. billi, meta titqabbel ma' reġjuni oħra, bħal ma huma l-Istati Uniti jew l-Asja, l-industrija 
fl-UE għadha ddum relattivament biex tadatta għar-realtajiet tas-suq li jinbidlu u għall-

                                               
1  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p.646.
2  ĠU C 316 E, 22.12.2006, p.378.
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iżviluppi teknoloġiċi ġodda minħabba r-regolamentazzjoni qawwija tas-suq,
D. billi xejriet bħal ma huma l-globalizzazzjoni, il-bidla teknoloġika u l-iżvilupp sostenibbli 

joffru opportunitajiet importanti, u s’issa mhux sfruttati, għas-settur industrijali fl-UE,

1. Jilqa’ bi pjaċir il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fir-reviżjoni tal-progress li sar fl-
implimentazzjoni ta’ politika industrijali integrata;

2. Jinnota l-progress li ntlaħaq permezz ta’ azzjonijiet kemm orizzontali kif ukoll speċifiċi 
skond is-settur u jilqa’ l-inizjattivi settorjali ġodda dwar l-ipproċessar ta’ l-ikel u l-
inġinerija elettrika;

3. Jemmen li l-irwol ewlieni tal-politika industrijali ta’ l-UE huwa li jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet it-tajba għal qafas għall-iżvilupp ta’ l-intrapriża, għall-investiment 
industrijali, għall-innovazzjoni u għall-ħolqien ta’ l-impjiegi, billi tingħata attenzjoni 
partikulari lill-ħtiġijiet ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs);

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi tagħha biex telimina ostakli 
amministrattivi mhux meħtieġa li jagħmlu l-aċċess għas-suq intern diffiċli, sabiex 
tissimplifika u ttejjeb l-ambjent regolatorju u sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv minn 
fuq l-intrapriżi, inter alia, billi tiżgura li jkun sar progress fuq it-13-il qasam ta' prijorità 
stabbiliti fil-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv u billi 
timplimenta t-tieni pakkett ta' miżuri "rapidi" biex jitneħħew l-ostakli amministrattivi;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jimxu 'l quddiem lejn l-istabbiliment u l-kisba ta’ miri 
nazzjonali ambizzjużi għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv, b’mod partikulari dawk li 
jħeġġu t-tkabbir u l-iżvilupp ta’ l-SMEs, bħal ma huma r-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet 
simplifikati tar-rappurtaġġ;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tuża metodu koerenti għall-SMEs fil-politiki ta’ l-UE 
kollha billi tapplika b’mod xieraq il-prinċipju magħruf bħala “l-ewwel aħseb fiż-żgħir”;

7. Jappoġġja bil-qawwi l-hekk imsejjaħ “Att għall-Intrapriżi ż-Żgħar”;jemmen li għandu 
jkun proposta leġiżlattiva li għandha tinkludi inizjattivi ġodda u konkreti sabiex jitnaqqas 
il-piż regolatorju fuq l-SMEs, sabiex jitħaffef l-aċċess tagħhom għas-suq intern u għall-
proċeduri ta’ appalt pubbliku u sabiex ikun żgurat li għandhom aċċess adegwat għas-sorsi 
ta’ finanzjament u għall-infrastruttura tar-riċerka;

8. Jenfasizza l-importanza tal-Ftehima ta’ Basel II1 dwar l-influwenza fuq l-imġiba tal-banek 
u r-rieda tal-banek li jsellfu lil klijenti ta' riskju relattivament għoli, inkluzi l-SMEs; iqis 
dan l-iżvilupp bħala strumentali fl-appoġġ ta’ l-SMEs fl-investiment u t-twettiq ta’ riċerka 
orjentata lejn in-negozju;

9. Huwa tal-fehma li l-għanijiet ambjentali ta’ l-UE m'għandhomx ikunu meqjusa bħala 
theddida għall-industrija, iżda bħala opportunità sabiex jinkiseb vantaġġ għal min jagħmel 
l-ewwel pass u biex l-industrija fl-UE tkun minn ta' quddiem fid-dinja fit-teknoloġiji, 
prodotti u servizzi li jħarsu l-ambjent u li huma soċjalment aċċettabbli;

                                               
1 Il-Konverġenza Internazzjonali għall-Kejl tal-Kapital u l-Istandards tal-Kapital: Qafas Rivedut, Il-Kumitat ta’ 
Basel għas-Superviżjoni Bankarja, Ġunju 2004.
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10. Iqis li l-pjan ta’ azzjoni fil-qasam tal-politika industrijali sostenibbli propost mill-
Kummissjoni għandu jistabbilixxi qafas li jmexxi tranżizzjoni gradwali lejn industrija 
b’livell baxx ta’ karbonju u li tkun effiċjenti fl-enerġija u fir-riżorsi;jemmen li l-inizjattiva 
tas-suq ewlieni jista’ jkollha rwol importanti f’dan;

11. Jisħaq b’mod speċjali fuq il-ħtieġa għal żvilupp sostenibbli u bbilanċjat fl-UE kollha, 
kemm ġeografikament kif ukoll fir-rigward ta’ l-iskala ta' proġetti;jemmen li metodu 
tassew ibbilanċjat huwa l-uniku mod biex ikun stimulat l-iżvilupp ta' l-industrija fl-UE, 
biex ikun hemm opportunitajiet ġodda għall-ħolqien ta' l-impjiegi u biex ikunu promossi 
r-reġjuni ta' suċċess fl-UE;

12. Jirrimarka li, għal żmien qasir, l-impatt fuq il-kompetittività internazzjonali ta’ l-
industriji ta’ l-UE li jikkunsmaw ħafna enerġija għandu jitqies sabiex jiġu evitati l-ħruġ 
tal-karbonju u l-qgħad; iħeġġeġ f’dan ir-rigward lill-Kummissjoni sabiex tmexxi u 
tappoġġja b’mod attiv it-twaqqif ta’ ftehimiet settorjali globali li jistgħu jnaqqsu l-impatt 
ambjentali ta’ industriji speċifiċi fid-dinja kollha waqt li jiżguraw li jkun hemm l-istess 
kundizzjonijiet;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-iżviluppi attwali fir-rigward ta’ l-aċċess għall-materja prima;
jirrimarka li l-UE tiddependi għal kollox mill-importazzjonijiet ta’ bosta metalli u;
jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipproponi metodu integrat biex ikun żgurat l-aċċess 
sostenibbli għall-materja prima;

14. Ifakkar fil-bidliet stutturali importanti li ġabu t-tranżizzjoni fl-impjiegi għal servizzi 
relatati ma’ l-industrija; għalhekk, jappoġġja l-inizjattiva mħabbra dwar l-industrija u s-
servizzi, li għandha tanalizza s-setturi tas-servizz u l-impatt tagħhom fuq il-kompetittività 
industrijali; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni b’mod partikulari għat-titjib fil-kwalità, 
fil-produttività u fil-valur tas-servizzi provduti għall-industrija, b’mod partikulari s-
servizzi tan-negozju li jistrieħu biss fuq l-għerf;

15. Jisħaq fuq il-fatt li prodotti innovattivi, li jġibu 73% ta’ l-esportazzjoni ta' l-UE, isaħħu 
sewwa l-vantaġġ kompetittiv ta’ l-UE; jinnota, madankollu, li l-UE għadha lura ħdejn l-
Istati Uniti u l-Ġappun fl-innovazzjoni, l-aktar fir-Riċerka u l-Iżvilupp dwar in-negozju;
jemmen, għalhekk, li għandhom jintużaw tajjeb programmi Komunitarji għall-iffinanzjar, 
bħas-seba' programm ta’ qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, l-attivitajiet ta' 
prova, il-programm ta’ qafas għall-kompetittività u l-innovazzjoni, u l-Istitut Ewropew 
għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija; f’dan ir-rigward, jilqa’ l-inizjattiva “tas-suq ewlieni” 
bħala kontribut biex jiġi lliberat il-potenzjal tas-suq għal prodotti u servizzi innovattivi;

16. Iqis li, sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni fl-UE kollha, huwa essenzjali li l-attivitajiet 
relatati ma’ l-invenzjonijiet għandhom ikunu appoġġati u li l-prodotti tagħhom jitħarsu;
jiġbed l-attenzjoni, għalhekk, għall-importanza ta’ politika tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali li tkun trasparenti u simplifikata, u li tkun attwalment infurzata; jistieden lill-
Kunsill sabiex jieħu azzjoni biex jintroduċi malajr kemm jista’ jkun brevett Ewropew u 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibqa’ tiġġieled kontra l-iffalsifikar u biex taħdem għal 
soluzzjonijiet globali f’dan il-qasam, il-biċċa l-kbira bbażati fuq mudelli Ewropej;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
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NOTA SPJEGATTIVA

Bażi industrijali soda u b’saħħitha hija essenzjali sabiex il-potenzjal ekonomiku ta’ l-UE jkun 
sfruttat kompletament u jintlaħqu l-miri ta’ Liżbona. Barra minn hekk, peress li l-industrija ta’ 
l-UE tikkontribwixxi għal aktar minn 80% ta’ l-infiq tas-settur privat tar-Riċerka u l-Iżvilupp 
u peress li l-prodotti innovattivi jipprovdu madwar 75% ta’ l-esportazzjonijiet ta’ l-UE, l-
industrija qiegħed ikollha rwol ċentrali fit-trasformazzjoni ta’ l-ekonomija tagħna għal 
ekonomija bbażata fuq l-għerf.

F’sens ġenerali, l-industrija ta’ l-UE hija b'saħħitha u dinamika. Madankollu, qiegħda tiffaċċja 
sfidi importanti bħal ma huma l-bidla teknoloġika rapida, pressjoni kompetittiva intensiva li 
kull ma tmur qiegħda tikber, u l-ħtieġa li jingħata kontribut għall-għanijiet ambjentali ta’ l-
Ewropa.

Għalhekk, fl-2005 ġiet stabbilita politika ta’ qafas b’rakkomandazzjonijiet konkreti għall-
azzjonijiet settorjali sabiex ikunu promossi t-tkabbir, il-produttività u l-kompetittività.
Tnedew seba’ inizjattivi prinċipali ta’ politika intersettorjali (l-Inizjattiva ta' Drittijiet dwar il-
Proprjetà Intellettwali u l-Falsifikazzjoni, il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Kompetittività, l-
Enerġija u l-Ambjent, l-Aspetti Esterni tal-Kompetittività u ta' l-Aċċess għas-Suq, il-
Programm Leġiżlattiv Ġdid ta' Simplifikar, it-titjib ta’ Ħiliet Settorjali, l-Immaniġġjar ta’ 
Tibdil Strutturali fil-Manifattura, l-Istrateġija Ewropea Integrata għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni Industrijali). Barra minn hekk, twaqqfu seba’ inizjattivi speċifiċi skond is-settur 
(id-Diskussjoni dwar il-Farmaċewtiċi, l-Analiżi ta’ Nofs it-Terminu ta’ l-Istrateġija dwar ix-
Xjenzi tal-Ħajja u l-Bijoteknoloġija, il-Grupp ta’ Livell Għoli fl-Industrija tal-Kimiċi, il-
Grupp ta’ Livell Għoli fl-Industrija tad-Difiża, il-Programm Spazjali Ewropew, it-Taskforce 
dwar il-Kompetittività ta’ l-ICT, id-Djalogu ta’ Politika għall-Inġinerija Mekkanika).

Din il-Komunikazzjoni tqis il-progress li jkun sar f’azzjonijiet kemm orizzontali kif ukoll 
speċifiċi skond is-settur, li ġew stabiliti fl-2005. Skond din l-analiżi ta’ nofs it-terminu, 
m'hemmx bżonn ta’ bidla fundamentali fil-politika. Madankollu, il-Kummissjoni qiegħda 
taħseb li ssaħħaħ xi wħud mill-proġetti li għaddejjin u li tniedi xi inizjattivi ġodda bħala 
reazzjoni għal sfidi riċenti. L-azzjonijiet orizzontali ġodda li ġejjin tħabbru fil-
Komunikazzjoni:

 L-inizjattiva ta' l-għenieqed (‘Clusters initiative’)
 L-inizjattiva tas-suq ewlieni
 Il-Programm ta’ Azzjoni għall-Istandards
 Il-Pjan ta’ Azzjoni għal politika industrijali sostenibbli
 L-industrija u s-servizzi

Barra minn hekk, se jittieħdu żewġ inizjattivi settorjali ġodda:
 L-industrija ta' l-ikel
 Electra (inġinerija elettrika)

Din il-Komunikazzjoni għandha tintlaqa' bi pjaċir.L-irwol ewlieni tal-politika industrijali fil-
livell ta’ l-UE hu li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet it-tajba ta’ qafas għall-iżvilupp ta’ l-
intrapriża, l-investiment industrijali, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta’ l-impjiegi.Dawn il-
kundizzjonijiet ta’ qafas jistgħu madankollu jvarjaw minn settur għal ieħor.Għalhekk, filwaqt 
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li jitqies il-kuntest speċifiku għas-setturi individwali u tiġi proposta taħlita ta’ politiki mfassla 
apposta biex tkun adattata għall-opportunitajiet u l-isfidi partikulari li jiffaċċjaw, l-inizjattivi 
settorjali huma milqugħa bi pjaċir.Dawn l-inizjattivi settorjali għandhom jiġu msaħħa minn 
approċċ orizzontali, li jaffronta l-ostakli li qiegħda tiffaċċja l-industrija ta’ l-UE fl-iżvilupp 
tagħha lejn prodotti ta’ valur ogħla u ta’ kwalità aħjar.Ir-rapporteur tixtieq tiffoka fuq tlieta 
minn dawn il-kwistjonijiet orizzontali: 

“Regolamentazzjoni aħjar”:
Ambjent regolatorju li jkun ta' piż u jkollu burokrazija żejda jibqa’ wieħed mill-akbar ostakli 
għall-industrija. Dan hu qabel xejn il-każ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), 
peress li huma l-ewwel li jbatu mill-burokrazija żejda (ġie stmat li għal kull impjegat, negozju 
żgħir jonfoq medja li tkun xi għaxar darbiet daqs dik ta' kumpanija kbira f'taxxi regolatorji).
Għalhekk l-aġenda tar-“Regolamentazzjoni Aħjar” hija ta’ importanza kbira sabiex titkabbar 
il-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea. Il-Kummissjoni għandha żżid l-isforzi tagħha sabiex 
telimina ostakli (amministrattivi) għall-aċċess għas-suq intern li mhumiex meħtieġa, sabiex 
tissimplifika u ttejjeb l-ambjent regolatorju u sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-
intrapriżi (inter alia, billi tiżgura li jkun sar progress fit-13-il qasam ta' prijorità stabbiliti fil-
pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni sabiex tintlaħaq il-mira ta' 25% sa l-2012 u billi timplimenta 
t-tieni pakkett ta' miżuri "rapidi" biex jitneħħew l-ostakli amministrattivi). Iżda l-aġenda tar-
“Regolamentazzjoni aħjar” ma tistax issir fil-livell Ewropew biss. Sabiex ikunu żgurati 
benefiċċji ekonomiċi tanġibbli għan-negozji ta’ l-UE, l-Istati Membri għandhom jimxu wkoll 
lejn l-istabbiliment u l-kisba tal-miri nazzjonali ambizzjużi tagħhom stess rigward it-tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi, b’mod partikulari dawk li jistimulaw it-tkabbir u l-iżvilupp ta’ l-
SMEs (inter alia, ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet simplifikati tar-rappurtaġġ).

Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju:
L-SMEs huma wieħed mill-muturi ta’ tkabbir ekonomiku u ta’ kompetittività fl-Ewropa, 
minħabba l-potenzjal innovattiv, id-dinamiżmu u l-flessibilità tagħhom. Għalhekk, l-appoġġ 
għat-tkabbir ta’ l-SMEs huwa importanti. Dak l-appoġġ jista' jingħata billi jiġi żgurat l-aċċess 
għas-sorsi ta’ finanzjament (kapital ta’ riskju) u biex issir riċerka dwar l-infrastruttura (il-
politika ta’ l-għenieqed). Barra minn hekk, jista’ jingħata appoġġ billi jkun hemm koerenza fl-
approċċ ta’ SME mal-firxa tal-politiki differenti ta’ l-UE (inter alia, billi fit-tfassil tal-politika 
jiġi applikat il-prinċipju magħruf bħala “l-ewwel aħseb fiż-żgħir”). Għall-SMEs, l-aċċess 
għas-swieq jista’ jkun aktar diffiċli milli għall-kumpaniji l-kbar. Għalhekk, inizjattivi bħal ma 
huma l-istandardizzazzjoni, il-protezzjoni tad-drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali u d-
disponibilità ta’ informazzjoni li tkun aċċessibbli faċilment huma daqstant importanti 
għalihom. Inizjattiva importanti ħafna li għandha tgħin l-SMEs hija l-“Att għall-Intrapriżi ż-
Żgħar” li tħabbar diġà. Dan l-Att għandu jinkludi inizjattivi ġodda u konkreti sabiex jitnaqqas 
il-piż regolatorju fuq l-SMEs, sabiex jitħaffef l-aċċess tagħhom għas-Suq Uniku u għall-
proċeduri ta’ appalt pubbliku, u biex l-SMEs ikunu megħjuna jiffaċċjaw l-isfida tal-
globalizzazzjoni u l-bidla fil-klima, pereżempju billi jingħataw ir-riżorsi finanzjarji u umani 
meħtieġa għall-iżvilupp u l-bidla tagħhom. Sa fejn għandu x’jaqsam l-appoġġ lill-SMEs għat-
tkabbir, huwa importanti li jitqies is-suċċess li diġà ntlaħaq minn xi Stati Membri, pereżempju 
billi jinħoloq mekkaniżmu nazzjonali dedikat għall-koperazzjoni fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ politiki biex ikunu appoġġjati l-SMEs. F’dan ir-rigward, ta' 
min jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Presidenza Slovena li tiġi organizzata Konferenza fir-
rebbiegħa ta’ l-2008, u li għandha l-għan li tgħaddi “l-aħjar prattiki” fil-livell nazzjonali għal-
livell Ewropew.
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L-iżvilupp sostenibbli:
Il-kompetittività industrijali ta’ l-UE hija mmotivata minn tranżizzjoni gradwali lejn industrija 
b’livell baxx ta’ karbonju u li tkun effiċjenti fl-enerġija u fir-riżorsi. Il-miri ambjentali, fir-
rigward tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta' gass bl-effett ta' serra u ż-żieda fl-effiċjenza ta' l-
enerġija, m'għandhomx ikunu meqjusa bħala theddida għall-industrija. Il-vantaġġ ta' min 
jagħmel l-ewwel pass jista’ jitfa' l-industrija fl-UE ma’ ta’ quddiem fid-dinja fit-teknoloġiji, 
fil-prodotti u fis-servizzi li jħarsu l-ambjent u li huma soċjalment aċċettabbli. Din l-
opportunità tad-deheb għandha tinħataf, kemm mill-kumpaniji industrijali ta’ l-UE kif ukoll 
minn dawk responsabbli għat-tfassil tal-politiki. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-politika industrijali 
sostenibbli għandu għalhekk jistabbilixxi qafas li jħaffef l-ekoinnovazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
swieq ġodda (li diġà huwa l-każ sa ċertu punt bl-inizjattiva tas-suq ewlieni). Għall-ġejjieni 
immedjat, l-impatt fuq il-kompetittività internazzjonali ta’ l-industriji ta’ l-UE li jikkunsmaw 
ħafna enerġija għandu jitqies sabiex ikun evitat li l-UE “tesporta t-tniġġis u timporta l-qgħad”.
Dan jista’ jsir bil-promozzjoni ta’ Ftehimiet Settorjali Globali, sabiex jitnaqqas l-impatt 
ambjentali ta’ industriji speċifiċi madwar id-dinja filwaqt li jiġu żgurati l-istess 
kundizzjonijiet. Barra minn hekk, l-iżvilupp sostenibbli għandu jqis l-iżvilupp ibbilanċjat fl-
UE kollha, li jfisser li mhux l-industriji u l-proġetti kbar biss għandhom ikunu appoġġjati, 
iżda wkoll dawk fuq skala żgħira.

Fl-aħħar nett, ir-rabta ma’ l-istrateġija ta’ Liżbona hija waħda vitali. Il-politika industrijali hi u 
għandha tibqa’ fil-biċċa l-kbira ta' kompetenza nazzjonali. Madankollu, sabiex il-politiki 
jkunu effettivi, ir-rabta bejn l-azzjonijiet ta' politika industrijali fil-livell nazzjonali u dawk fil-
livell Ewropew għandha tissaħħaħ. Għalhekk, għandu jkun hemm enfasi akbar fuq il-politika 
industrijali, fuq l-SMEs u fuq l-imprenditorija fiċ-ċiklu li jmiss ta’ Liżbona 2008-2010.
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