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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li l-Istati Membri li l-aħjar li rresistew għall-kriżi ekonomika huma dawk li taw 
prijorità għad-djalogu soċjali b'saħħtu u għal politika attiva għall-impjiegi maħsuba bil-
għan li jinħoloq u jinżamm l-akbar għadd ta' impjiegi, kif ukoll investimenti għall-ġejjieni 
għal dan il-għan, pereżempju l-investiment soċjali u l-investimenti fis-setturi tat-
transizzjoni ekoloġika; huwa tal-fehma li dawn il-prijoritajiet għandhom ikunu eżaminati 
u għandhom iservu ta’ orjentazzjoni għar-riindustrijalizzazzjoni fl-Ewropa fuq bażi solida, 
kompetittiva, inklużiva, sostenibbli u diversifikata; jenfasizza f’dan ir-rigward l-
importanza tal-iżvilupp ta’ ekonomija soċjali (speċjalment il-kooperattivi industrijali 
tagħha), u ekonomija ċirkolari, ir-riċiklaġġ u l-ipproċessar; f’dan ir-rigward iqis neċessarji 
l-iffissar ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu u skedi speċifiċi;

2.  iqis li l-investimenti għandhom jiġu diversifikati, kemm fir-riċerka kif ukoll fit-
teknoloġiji ġodda; u jżid li jeħtieġ ukoll li jerga’ jkun rivitalizzat il-wirt industrijali tagħna 
bħall-azzar, karozzi, it-tessuti, l-avjazzjoni, sabiex jittejbu l-faċilitajiet ta’ produzzjoni 
tagħna biex inkunu nistgħu nirbħu swieq ġodda u nibqgħu kompetittivi fix-xena 
internazzjonali;

3. jenfasizza li l-industriji jistgħu jifilħu għall-kriżi, ukoll fl-ekonomija tas-servizzi li 
jiġġeneraw madwar il-produzzjoni tagħhom;

4. Jirrimarka li l-proposti tal-Kummissjoni għandhom jiġu akkumpanjati minn pjan ta’ 
investiment konkret għall-ammont ta’ EUR30 biljun fis-sena li jimmira li jippromwovi r-
rikostruzzjoni u l-preservazzjoni soċjoekoloġika tal-ktajjen tal-valur industrijali u s-
servizzi tagħhom u għaldaqstant jissaħħaħ il-futur industrijali.

5.  Jirrakkomanda li jkun hemm investiment fir-riżorsi umani, titjib fil-kundizzjonijiet tal-
implimentazzjoni tad-dritt tat-tagħlim u tat-taħriġ, speċjalment b'alternanza bejniethom, 
tal-kwalifiki u tat-tagħlim tul il-ħajja, li jkun stabbilit id-dritt individwali li wieħed ilesti l-
edukazzjoni, filwaqt li jitħalla li jkun hemm permeabilità bejn is-sistemi edukattivi 
differenti, biex ikunu antiċipati u mwieġba l-ħtiġijiet ta’ ħaddiema, pereżempju ta’ 
industrija mmirata lejn it-teknoloġiji ġodda, l-ekonomija ħadra u l-iffrankar enerġetiku, 
b'appoġġ għall-isforzi fir-riċerka u l-iżvilupp u billi tiġi promossa l-innovazzjoni; 
jenfasizza l-importanza li jitwaqqfu strutturi komuni sabiex l-SMEs u l-mikrointrapriżi 
jkunu jistgħu jipproponu dawn it-tipi ta' taħriġ; u jinkoraġġixxi kooperazzjoni iktar 
b’saħħitha bejn l-impriżi u l-universitajiet u l-kulleġġi tax-xjenzi applikati; jenfasizza li 
dawn l-isforzi għandhom japplikaw għall-katina kollha tal-produzzjoni, inklużi l-industriji 
b'valur miżjud anqas b'saħħtu iżda li huma indispensabbli biex isostnu b'mod perenni l-
industriji b'valur miżjud għoli;

6.  jirrakkomanda lill-Unjoni u l-Istati Membri jinvestu ħafna wkoll fir-riċerka u l-iżvilupp, 
b’mod partikolari biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni lejn industrija aktar effiċjenti fejn tidħol 
l-enerġija, u kompatibbli mal-ambizzjonijiet ambjentali tal-Unjoni, li għandhom jitfasslu 



PE514.592v02-00 4/6 AD\1004533MT.doc

MT

f’armonija mal-ambizzjonijiet industrijali tagħha;

7.  Jappella li jiġi rreklutat aktar persunal għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni
u biex ikun hemm investiment b’mod li t-taħriġ mogħti lill-persunal, il-kundizzjonijiet u l-
għodod tax-xogħol u r-riċerka jkunu tal-aqwa livell possibbli;

8.  Jappella biex fuq il-post tax-xogħol ikunu mħeġġa atmosfera pożittiva u sistema ta’ 
rikonoxximent tal-merti b’mod li jwasslu biex l-esperjenza u l-kreattività tal-persunal 
kollu jkunu ta’ benefiċċju sħiħ, sabiex il-metodi tax-xogħol u l-proċessi ta’ produzzjoni 
jkunu simplifikati u tiżdied l-effiċjenza tat-tagħmir;

9.  Jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali settorjali biex l-industriji Ewropej jiġu 
riorjentati lejn il-promozzjoni tal-iżvilupp tar-responsabbiltà soċjali tal-intrapriżi (RSI) u 
ta’ tikketta soċjali bbażata fuq kriterji komuni, biex l-impjegati jiġu involuti fil-futur tal-
impriża tagħhom u jkun hemm kunsens fl-iżvilupp ta’ flessisigurtà bbilanċjata li tappoġġja 
l-ħolqien ta’ impjiegi deċenti, sostenibbli u ta’ kwalità; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi 
u mtejba l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u r-
rappreżentanti tagħhom, partikolarment fir-ristrutturar tal-impriżi; jirreferi b’mod speċjali 
għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Jannar 2013 b’rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati, l-antiċipazzjoni u 
l-ġestjoni tar-ristrutturar (2012/2061(INI));

10.  Jenfasizza li l-ħolqien ta’ riżorsi proprji għall-baġit tal-UE jista' jkollu effett pożittiv fuq 
l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-Ewropa;

11. Ifakkar fl-urġenza li jkunu adottati miżuri favorevoli għall-ħolqien u l-appoġġ ta’ 
industriji innovattivi, billi jkun iffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, filwaqt li 
jitnaqqsu l-ħlasijiet fiskali u amministrattivi imposti fuqhom, billi tiġi żviluppata l-
kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni u l-laboratorji ta’ riċerka u 
jiġu sfruttati l-possibilitajiet offruti mis-suq uniku diġitali;

12. Jenfasizza li b’mod speċjali l-SMEs u l-fergħat ta’ produzzjoni klassiċi, inklużi l-industriji 
intensivi fl-użu tal-enerġija, għandhom jiġu appoġġjati fl-iżvilupp ta’ mudelli kummerċjali 
sostenibbli u fl-innovazzjonijiet li jtejbu l-effiċjenza tar-riżorsi;

13. Jirrakkomanda użu akbar tal-Programm għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija (IEP) u l-
Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi Żgħar u Medji (COSME). 

14. Iqis li l-iżvilupp ta’ privattiva unika Ewropea jista’ jippermetti lill-industriji Ewropej l-
aktar avvanzati jkunu aktar kompetittivi fil-livell globali u jakkwistaw swieq ġodda li 
kapaċi joħolqu l-impjiegi;

15. Jissuġġerixxi konsistenza akbar bejn il-politika kummerċjali tagħna, il-politika tal-
kompetizzjoni tagħna u l-politika industrijali tagħna biex jgħinu lill-SMEs li joperaw barra 
mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u jippromwovu l-aċċess tagħhom għas-swieq;

16. Ifakkar fl-importanza u l-ambitu tar-rekwiżit ta’ rispett għall-istandards soċjali fl-offerti 
għall-akkwist fuq skala kbira.

17. Jissuġġerixxi l-immobilizzar tal-istrumenti finanzjarji u legali kollha disponibbli biex 
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tappoġġja r-rilokazzjoni tal-ekonomija, u jitlob li jinħolqu ċentri ta’ informazzjoni biex 
jissensibilizzaw l-imprendituri rigward il-vantaġġi taż-żamma jew ir-rilokazzjoni tal-
attività tagħhom fl-Ewropa, billi it-tqassir tal-ktajjen tal-provvista jista' jwassal biex tiġi 
stabbilita provvista lokali ta’ prodotti u għal effiċjenza akbar għas-settur tal-manifattura 
filwaqt li jiġu żviluppati opportunitajiet ta’ impjieg lokali; jissuġġerixxi li jittejjeb l-użu 
tal-EURES bil-għan li jintużaw il-kompetenzi taż-żgħażagħ Ewropej li qed ifittxu impjieg 
kif ukoll jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-implimentazzjoni tad-direttiva "servizzi" u 
jeliminaw id-dumping soċjali.

18. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tinvestiga bir-reqqa, skont is-settur, il-valur miżjud tal-
produzzjoni industrijali Ewropea fil-ktajjen tal-produzzjoni globali biex tiddetermina 
x'għeruq għandhom l-industriji differenti f’diversi Stati Membri tagħna, u li tistabbilixxi 
b’mod aktar effettiv strateġija ta’ difiża komuni tal-interessi industrijali Ewropej;

19. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tevalwa sa liema punt ir-rifjut minn grupp globali li 
jassenja sit li ddeċieda li jagħlaq fil-konfront ta’ grupp xerrej potenzjali ieħor, jew entità 
pubblika għal użu pubbliku temporanju, huwa f’konformità mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-
UE;

20. Jenfasizza l-ħtieġa għall-UE li tiżgura l-interess industrijali tagħha fir-relazzjonijiet 
kummerċjali tagħha, kemm fl-iżvilupp ta’ ftehimiet kummerċjali tagħha jew leġiżlazzjoni 
tagħha dwar l-aċċess għas-swieq pubbliċi tagħha għall-kumpaniji ta’ pajjiżi terzi, kif ukoll 
fl-użu wisq rari tal-għodod tal-protezzjoni kontra kompetizzjoni żleali minn kumpaniji ta’ 
pajjiżi terzi;

21. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
meħtieġa biex temerġi politika industrijali Ewropea li ma tkunx imdgħajfa mill-
kompetizzjoni bejn l-Istati Membri kif inhi bħalissa; jirrakkomanda, għal dan il-għan, il-
konverġenza ’l fuq tal-istandards soċjali nazzjonali, kif ukoll l-armonizzazzjoni tat-taxxa;

22. Jistieden lill-Istati Membri, fil-każ ta’ bidliet eventwali fit-Trattati, biex iwaqqfu politika 
industrijali komuni b’ambizzjoni u b’mezzi komparabbli għall-Politika Agrikola Komuni, 
jiġifieri djalogu ġenwin nazzjonali biex jaqsmu strateġija komuni permezz ta’ riżorsi 
finanzjarji sostanzjali u għodod finanzjarji u regolatorji mal-oqsma kummerċjali ewlenin 
oħra li jinkludu, per eżempju għodda monetarji jew regoli dwar l-għajnuniet statali 
mfassla għall-ħtiġijiet tal-industrija tagħna, filwaqt li jibqgħu fil-liġi internazzjonali.
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