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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-opinjoni li l-kriżi soċjali u ekonomika globali attwali, li baxxiet il-pass tal-
bidliet tal-użu tal-enerġija u tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, ma għandhiex 
iżżomm lill-Istati Membri milli jagħmlu t-tranżizzjoni lejn ekonomija kompetittiva u aktar 
sostenibbli b'livell baxx ta' karbonju;

2. Jisħaq li strateġija Ewropea għall-impjiegi għandha tikkunsidra l-effetti ekonomiċi tat-
tibdil fil-klima fuq is-swieq tax-xogħol Ewropej, l-attivitajiet eknomiċi maħsuba sabiex 
jadattaw għal dawn il-bidliet, u l-attivitajiet l-oħra li jirriżultaw mill-bidliet fil-politika li 
għandhom l-għan li jtaffu t-tibdil fil-klima;

3. Jitlob lill-Eurostat, lill-OECD u lill-aġenziji tal-istatistika tal-Istati Membri kollha biex 
jikkunsidraw ir-ristrutturazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-istatistika tal-attivitajiet ekonomiċi 
biex jirriflettu aħjar l-industriji ambjentali l-ġodda, li attwalment huma moħbija minħabba 
li jinsabu inkorporati fil-klassifikazzjoni industrijali konvenzjonali, permezz tal-
introduzzjoni ta' kodiċi NACE separat;

4. Jinnota li, skont l-OECD, is-settur tas-servizzi u l-prodotti ambjentali għandu l-potenzjal li 
jipprovdi impjiegi għal firxa wiesgħa ta' ħiliet u kapaċitajiet, inklużi ħaddiema b'ħiliet 
baxxi, u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni speċjali lil dan il-grupp 
vulnerabbli;

5. Jitlob sistemi ta' ffinanzjar effiċjenti biex jgħinu lill-SMEs billi jidderiġuhom lejn politiki 
tal-impjieg ekoloġiċi u jiżguraw produzzjoni u innovazzjonijiet ekoloġiċi;

6. Jisħaq li, minħabba r-ristrutturazzjoni mħaffa antiċipata b'reazzjoni kemm għall-kriżi 
globali kif ukoll għat-tibdil fil-klima, l-Istati Membri għandu jkollhom l-obbligu 
jippreparaw qafas li jippreċiża b'mod ċar kif il-gvernijiet, il-ħaddiema u dawk li jħaddmu 
huma mistennija li jadattaw;

7. Huwa tal-opinjoni, filwaqt li jaqbel li l-istrateġija Ewropea għall-impjiegi għandha 
tiddefinixxi 'l-impjiegi ekoloġiċi' bl-aktar mod wiesgħa possibbli, li għandhom isiru 
distinzjonijiet bejn il-kontroll tat-tniġġis, ir-riċiklaġġ, l-immaniġġjar tal-iskart, il-ġestjoni 
tar-riżorsi tal-ilma, l-attivitajiet tat-trattament tal-ilma, il-konservazzjoni tan-natura, il-
produzzjoni tat-teknoloġiji tal-ambjent, il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u ta' 
tagħmir relatat kif ukoll ir-Riċerka u l-Iżvilupp ambjentali.


