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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-istrateġija Ewropa 2020, li titlob tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv,

– wara li kkunsidra l-istrument il-ġdid "Garanzija għaż-Żgħażagħ",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound ta’ Jannar 2013 bit-titolu "Nagħmlu l-Industriji 
fl-UE iktar Ekoloġiċi: L-antiċipazzjoni u l-ġestjoni tal-effetti fuq il-kwantità u l-kwalità 
tal-impjiegi", u l-bażi ta' data tal-istudji tal-każijiet tiegħu;

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2011 bit-titolu "Relazzjonijiet industrijali u 
sostenibilità: ir-rwol tas-sħab soċjali fit-tranżizzjoni lejn ekonomija iktar ekoloġika";

A. billi l-ekoinnovazzjoni hija fundamentali għall-iżvilupp mill-UE ta’ strateġija ta’ tkabbir 
li tkun sostenibbli mil-lat ambjentali, ekonomiku u soċjali, u li twassal għal 
opportunitajiet ta' impjieg ta' kwalità f’varjetà ta’ setturi;

B. billi hemm żieda preokkupanti fir-rata tal-qgħad taż-żgħażagħ u ħtieġa qawwija ta' 
politiki li jwasslu għal opportunitajiet ta' impjiegi li jkunu aktar u aħjar għaż-żgħażagħ;

C. billi din il-bidla għandha l-potenzjal li tistabbilizza l-impjieg u żżid l-għadd ta' postijiet 
tax-xogħol, b'effetti sekondarji konsiderevoli; billi fejn ġew introdotti kundizzjonijiet ta' 
qafas affidabbli, ġiet innutata żieda kostanti fil-possibilitajiet ta' impjieg u fis-sigurtà tal-
impjiegi, u hija stabbilizzata b'żieda fl-esportazzjonijiet;

D. billi l-inizjattiva "Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda" tal-Kummissjoni, li tirrikonoxxi l-
kooperazzjoni mal-Istati Membri, intlaqgħet mill-Parlament;

E. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 ta' Settembru 2010 dwar l-iżvilupp tal-potenzjal ta' 
ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida1 tagħmel riferenza għad-definizzjoni 
ta' impjiegi sostenibbli tal-ILO u tenfasizza li l-ekoinnovazzjoni għandha rwol importanti 
fis-setturi kollha industrijali u tal-manifattura;

1. Jinnota l-potenzjal għal ħolqien dirett u indirett ta’ impjiegi ta' kwalità bis-saħħa tal-
implimentazzjoni sħiħa tal-istrateġija UE 2020; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom f’dan il-qasam; jilqa’ l-promozzjoni mill-
Kummissjoni ta’ strateġija integrata għal tkabbir aħdar fl-ambitu tal-inizjattiva 
emblematika “Unjoni tal-Innovazzjoni” u, b’mod partikolari, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Ekoinnovazzjoni, bħala pass fid-direzzjoni t-tajba;

2. Jenfasizza li s-suċċess tal-ekoinnovazzjoni jeħtieġ investimenti mmirati u fit-tul, li 
                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0299.
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għandhom ikopru b’mod speċjali l-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka u l-
iżvilupp, kif ukoll l-infrastruttura, eċċ.;

3. Jinnota d-diversità kbira ta’ opportunitajiet ta’ impjieg f’livelli differenti ta’ ħiliet miftuħa 
mill-ekoinnovazzjoni, inklużi impjiegi fl-ekodiżinn u r-riċerka, fl-iżvilupp u x-xogħol ta’ 
innovazzjoni u fl-industrija tal-għarfien li jitolbu livell għoli ta’ edukazzjoni, kif ukoll 
kompiti fis-settur tal-produzzjoni li jirrikjedu ħiliet aktar prattiċi; jinnota li l-
ekoinnovazzjonijiet li jtejbu jew jemendaw il-katina ta’ produzzjoni jistgħu jiġu proposti 
mill-ħaddiema fil-livelli kollha;

4. jinnota li, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-impjiegi tal-istrateġija UE 2020 u jintuża l-
potenzjal ta’ impjiegi ta’ ekonomija sostenibbli ġdida, jeħtieġ li jiżdiedu l-effiċjenza 
enerġetika tad-djar u tal-kostruzzjoni u s-sehem tal-enerġiji rinnovabbli, tat-teknoloġiji 
ambjentali, tat-trasport sostenibbli u l-mobilità, tal-agrikoltura, is-silvikultura u s-sajd 
sostenibbli u l-pariri permezz ta’ servizzi ambjentali, kif ukoll il-proċessi ta’ riċiklar u 
użu mill-ġdid, il-proċessi tal-produzzjoni li jużaw ammont baxx ta’ riżorsi u ċikli ta’ 
ċirkwiti magħluqa tal-materjali, l-ekodisinn, u l-investiment fis-settur tat-tagħlim; jinnota 
li anki s-settur tas-servizzi u s-settur tal-ekonomija soċjali1 għandhom potenzjal kbir ta’ 
impjiegi ħodor;

5. Jinsab konvint bis-sħiħ li politka ambjentali bbażata fuq ekonomija tas-suq tista' ssir il-
mutur tat-tkabbir u tal-impjiegi fil-fergħat kollha tal-ekonomija, u jenfasizza li 
kundizzjonijiet ta' qafas li jħajru l-investiment u li jkunu prevedibbli huma l-bażi li se 
tippermetti li n-negozji innovattivi jagħmlu l-aħjar użu possibbli minn dawn l-
opportunitajiet għall-benefiċċju tal-ambjent u tal-impjegati;

6. Jirrikonoxxi l-fatt li t-tranżizzjoni ekonomika lejn negozji "niċċa" ġodda tista’ tattira lill-
ġenerazzjoni żagħżugħa ta’ ħaddiema u twassal għal opportunitajiet ġodda fl-ispettru tal-
ekoinnovazzjoni;

7. Jenfasizza l-importanza ta’ ekoinnovazzjonijiet li jistgħu jiġu applikati fil-livelli ta’ djar, 
proprjetajiet u farms, minħabba li jippermetu l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini stess u 
l-attivitajiet ta’ ħolqien tal-impjiegi fi ħdan il-mikrointrapriżi, eż. fit-trattament lokali u 
riutilizzazzjoni tal-iskart, fil-produzzjoni u l-iffrankar tal-enerġija u f’oqsma oħra tal-
ekoinnovazzjoni;

8. Jagħraf li l-ekoinnovazzjoni tippreżenta opportunitajiet ċari għal negozji “niċċa” ġodda, u 
toffri possibilitajiet għall-SMEs, għas-“self-starters”, għal dawk li jaħdmu għal rashom u 
l-imprendituri, li jibbenefikaw minn swieq u mudelli ġodda ta’ negozju, kif ukoll tagħti 
ħajja ġdida lis-setturi ekonomiċi tradizzjonali eżistenti billi tagħtihom possibilitajiet biex 
iħaddru l-impjiegi eżistenti, billi jadattaw għal metodi ta' produzzjoni u ta' ħidma li jkunu 
sostenibbli u effiċjenti mill-użu tar-riżorsi;

9. Jirrakkomanda li jiġi promoss il-potenzjal kreattiv u innovattiv taż-żgħażagħ biex dawn 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli, u li jitjieb l-aċċess tagħhom għall-fondi;

                                               
1 Il-frażi "ekonomija soċjali" għandha tiġi tradotta bħala "ekonomija soċjali u solidali" u traduzzjonijiet 
ekwivalenti għandhom jintużaw għall-Ispanjol, il-Portugiż u lingwi simili. 
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10. Jenfasizza l-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi duwali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli ħadra, f'termini tal-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli kemm fl-UE u fid-dinja li 
qed tiżviluppa, permezz tal-parteċipazzjoni akbar fil-produzzjoni ta' fjuwils u materjali 
innovattivi, kif ukoll l-opportuniatjiet ta' impjieg li jiġu mill-ipproċessar u d-
distribuzzjoni tal-bijomaterjali għan-negozji u għall-konsumaturi pubbliċi, privati u 
domestiċi; jenfasizza li dawn l-opportunitajiet għandhom joħolqu impjiegi ta’ kwalità u 
sostenibbli kemm għall-ħaddiema kwalifikati kif ukoll għal dawk li mhumiex; 
Jirrikonoxxi li għandu jiġi żviluppat qafas regolatorju stabbli u għat-tul biex tiġi 
promossa s-sostenibilità bl-użu ta' strumenti finanzjarji eżistenti;

11. Jinnota l-isfidi kumplessi fir-rigward tas-sigurtà tal-ikel, tat-tibdil fil-klima, tal-kwalità 
tal-ħamrija, tal-iskarsezza tal-materja prima, tat-trasformazzjoni lejn sistemi ta’ enerġija 
rinnovabbli u tal-effiċenza enerġetika, eċċ; jagħraf li l-ekoinnovazzjoni jista’ jkollha rwol 
importanti biex tindirizza ħafna minn dawn l-isfidi; itenni li din it-tranżizzjoni teħtieġ 
approċċ olistiku li jkun jinkludi l-edukazzjoni, it-taħriġ, l-iżvilupp tal-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-investiment fis-settur privat u pubbliku u l-iżvilupp tal-infrastruttura, li 
kollha jikkontribwixxu għal opportunitajiet ta’ impjiegi varji u sostenibbli.

12. Jenfasizza l-effetti ta’ sinerġija potenzjali tal-ekoinnovazzjoni fil-ħolqien ta’ impjiegi 
sostenibbli u ta' kwalità, il-protezzjoni tal-ambjent u t-tnaqqis tad-dipendenza ekonomika;

13. Jinnota partikolarment l-importanza tal-aċċess għal żvilupp adattat ta’ taħriġ u ħiliet fi 
ħdan il-qafas tal-ekoinnovazzjoni, biex tiġi provduta forza tax-xogħol tas-sengħa għal in 
jimpjega, biex iż-żgħażagħ jiġu mgħammra bl-għarfien, ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa 
sabiex ikunu jistgħu jsibu impjieg bl-opportuniatjiet tal-innovazzjonijiet emerġenti, u 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni tal-ħaddiema minn setturi li sejrin lura lejn setturi emerġenti 
ġodda u ħodor; jenfasizza f’dan ir-rigward l-opportunitajiet offruti mill-"apprendistati 
rurali" u forom oħra ta’ taħriġ vokazzjonali għall-iżvilupp ta' dawn is-settijiet ta’ ħiliet 
ġodda;

14. Jenfasizza li r-riċerka hija l-bażi għall-innovazzjoni u l-ekoinnovazzjoni. Jindika l-
prospetti kbar għal tkabbir li ġġib magħha l-ekoinnovazzjoni kif ukoll il-potenzjal tal-
Ewropa biex, f’dan il-qasam, tkun fuq quddiem nett mad-dinja kollha, kif ukoll l-
opportunitajiet li dan jimplika għal impjiegi ġodda u ta’ kwalità; 

15. Jitlob li jiġi promoss l-isfruttament tal-aqwa ekoinnovazzjonijiet, b’mod partikolari fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn, pereżempju, proċess aktar effettiv tal-produzzjoni tal-
faħam, tojlits nexfin għall-ikkompostjar, l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, sistemi 
tal-purifikazzjoni tal-ilma u bosta innovazzjonijiet oħra, jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja 
b’mod sinifikanti u bi spejjeż relattivament baxxi, itejbu s-saħħa u jippromwovu l-
intraprenditorija u l-impjiegi sostenibbli;

16. Jenfasizza r-rwol vitali li jista’ jkollhom is-sħubiji u s-sinerġiji bejn is-settur tal-
edukazzjoni, il-kumpaniji u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, biex jipprovdu t-taħriġ 
relevanti, inklużi ħiliet relatati ma’ "STEM" kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, gwida 
għall-karriera, apprendistati mħallsa u ta’ kwalità, u opportunitajiet ta’ tagħlim duwali, 
biex jippermettu aċċess wiesgħa għall-opportunitajiet tal-impjiegi u impjiegi ta’ kwalità li 
qed joħorġu permezz tal-ekoinnovazzjoni;
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17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu inċentivi għan-negozji, partikolarment għall-SMEs, 
biex jippromwovu investimenti ikbar fl-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp tas-settur privat; 
jilqa', f'dan ir-rigward, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Ekoinnovazzjoni;

18. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni transkonfinali biex jassiguraw id-
diffużjoni tat-teknoloġija u l-aħjar prattiki fl-UE, u b’hekk iżidu l-kompetittività tal-
Ewropa;

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, fil-qafas tal-provvista ta’ tranżizzjoni soċjalment responsabbli 
lejn impjiegi ħodor u ta’ kwalità għolja, jużaw mill-aktar fis il-Fond Sojali Ewropew għal 
programmi maħsuba għat-tisħiħ tal-ħiliet, għat-taħriġ u t-taħriġ mill-ġdid tal-impjegati.



AD\1003666MT.doc 7/7 PE510.625v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 18.9.2013

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

38
0
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, 
Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, 
Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, 
Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, 
Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, 
Andrea Zanoni

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jürgen Creutzmann, 
Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, 
Antigoni Papadopoulou


