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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:

A. billi swieq dinamiċi u inklużivi tax-xogħol, li fihom in-nies jippossjedu livelli ta’ ħiliet 
għolja u rilevanti għas-suq, huma essenzjali għall-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u 
l-koeżjoni soċjali;

1. Jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni għall-industrija tal-karozzi u jinnota l-importanza strateġika tal-
industrija tal-karozzi għall-ekonomija Ewropea, li tirrappreżenta madwar 12-il miljun 
impjieg dirett u indirett, li tagħti kontribuzzjoni pożittiva mdaqqsa għall-bilanċ tal-
kummerċ tal-UE ta’ madwar EUR 90 biljun (fl-2011), tattira l-ikbar nefqa privata fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni (madwar EUR 30 biljun fl-2010), kif ukoll taġixxi bħala xprun 
essenzjali għall-innovazzjoni teknoloġika; jenfasizza li politika industrijali Ewropea 
ambizzjuża, b’enfasi qawwija fuq l-impjiegi lokali u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ħodor, hija 
għodda meħtieġa għall-irkupru intensiv fl-impjiegi u sabiex tingħata spinta lit-tkabbir 
sostenibbli; jenfasizza li l-industrija tal-karozzi Ewopea teħtieġ strateġija ta' tiġdid 
indirizzata lejn karozzi aktar sostenibbli, bħala parti minn sistema ta' trasport aktar 
ekoloġika; 

2. Jenfasizza l-importanza li din tiddistingwi lilha nnifisha fis-suq globali abbażi tal-kwalità 
u s-sigurtà. jikkunsidra, għalhekk, il-ħtieġa ta' investiment f’teknoloġiji avvanzati u enfasi 
fuq l-innovazzjoni;

3. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni magħrufa bħala eCall, li permezz tagħha l-vetturi 
jagħmlu telefonati awtomatiċi għas-servizzi ta’ emerġenza f’każ ta’ aċċident kbir;

4. Hu tal-fehma, bil-għan li titħeġġeġ aktar integrazzjoni fl-UE, li għandu jsir titjib f'termini 
ta' prestazzjoni u aċċessibbiltà fil-vetturi li jippermettu l-użu tagħhom minn persuni 
b’diżabilità;

5. Jitlob sabiex jitjiebu l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li ġew 
rikonoxxuti fl-“Istrateġija Komunitarja għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol 
2007-2012” skont l-evoluzzjoni tat-tipi differenti ta’ xogħol u ta’ kompiti. għal dan il-
għan, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta Strateġija Ewropea mill-aktar fis dwar 
is-saħħa u s-sigurtà għall-2020;

6. Jitlob li jsiru sforzi akbar biex jiġu implimentati l-objettivi ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv tal-istrateġija UE 2020 permezz tal-promozzjoni ta’ industrija 
Ewropea tal-karozzi aktar b’saħħitha; jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza li tinżamm 
bażi industrijali b’saħħitha tas-settur tal-karozzi fl-Ewropa, anki permezz tal-esportazzjoni 
ta’ portafoll akbar ta’ vetturi teknoloġiċi ta’ kwalità għolja u sostenibbli lejn pajjiżi terzi; 
jirrimarka li r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni qed isiru dejjem iżjed importanti, 
speċjalment fir-rigward tal-ħtieġa ta' żvilupp ta' karozzi b'emissjonijiet baxxi u effiċjenti 
fl-enerġija, li jippermettu li l-Ewropa tibqa' kompetittiva u b'hekk isaħħu l-impjiegi billi 
tonqos id-dipendenza tal-Ewropa fuq enerġija impurtata;
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7. Jirrikonoxxi l-potenzjal ta' aktar vetturi elettriċi, mhux biss fir-rigward tas-sostenibbiltà 
enerġetika u tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, iżda wkoll bħala sors ta’ tkabbir 
ekonomiku u tax-xogħol; jitlob, għalhekk, biex isiru sforzi ħalli jkun hemm żvilupp u 
titjib f'dan it-tip ta’ vetturi kif ukoll biex jiġi inkoraġġit l-użu tagħhom fl-UE; iqis, għal 
dan il-għan, li se jkunu meħtieġa infrastrutturi li jippermettu r-riforniment u l-iċċarġjar tal-
vetturi li jużaw fjuwil alternattiv;

8. Jilqa’ l-programmi Orizzont 2020 u COSME, proposti mill-Kummissjoni, li se jgħinu 
finanzjarjament lill-impriżi u lill-SMEs sabiex itejbu l-kompetittività tagħhom filwaqt li 
jsir avvanz lejn sistema ta’ trasport Ewropew effikaċi fil-konsum tar-riżorsi u li tirrispetta 
l-ambjent;

9. Jilqa’ l-azzjonijiet proposti fir-raba’ pilastru tal-Pjan ta’ Azzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' 
strateġiji fit-tul li jippermettu li l-intrapriżi u l-impjegati jadattaw għal tibdiliet strutturali, 
filwaqt li jantiċipaw il-bidla u jnaqqsu l-impatt soċjali; itenni l-appell tiegħu favur att 
legali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema, u l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni 
tar-ristrutturar; jagħti attenzjoni partikolari lill-ippjanar fuq terminu twil ta' tibdil 
strutturali mfassal biex jiżgura tranżizzjoni gradwali jekk jinbidlu r-rekwiżiti tal-impjieg; 
jenfasizza li l-livelli tal-ħiliet għandhom ikunu b'mod li jiżguraw l-impjiegi u jippermettu 
tranżizzjoni għal forom ġodda ta' mudelli ta' produzzjoni u ta' negozju fejn meħtieġ; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest ta’ regolamentazzjoni aħjar, sabiex tkun aktar 
sistematika fil-valutazzjoni tal-impatt tal-proposti tagħha dwar l-abbiltà tal-industriji tal-
karozzi Ewropej li jibqgħu kompetittivi fil-livell internazzjonali, u li jipprovdu bosta 
xogħlijiet ġodda li l-UE tiddependi fuqhom; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni 
sabiex tiskoraġġixxi b’mod attiv ir-regolamentazzjoni żejda (‘gold-plating’) tal-liġi tal-UE 
fil-livell nazzjonali;

11. Jistieden lill-Istati Membri jantiċipaw proċessi ta’ ristrutturar bil-għan li jiġu salvati l-
impjiegi, titrawwem il-mobilità interna u esterna u jiġu minimizzati l-effetti negattivi 
possibbli tal-proċessi tar-ristrutturar; jitlob lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod effettiv 
il-liġi nazzjonali u d-direttivi eżistenti tal-UE, bħad-Direttiva dwar is-Sensji Kollettivi, id-
Direttiva dwar it-Trasferiment tal-Impriżi u d-Direttiva Qafas dwar l-Informazzjoni u l-
Konsultazzjoni, filwaqt illi jitqies kif mistħoqq il-prinċipju tas-sussidjarjetà; jikkunsidra li 
l-fondi tal-UE għandu jkollhom rwol importanti biex jiġu evitati, minimizzati jew 
jittaffew effetti negattivi possibbli li jistgħu jirriżultaw minn proċessi ta’ ristrutturar;

12. Hu tal-fehma li f’każ li l-proċess ta’ ristrutturar ikun inevitabbli, l-għeluq ta’ fabbriki jew 
it-tnaqqis tal-persunal ikunu kkunsidrat bħala l-aħħar għażla; jemmen, għaldaqstant, li 
f'każijiet bħal dawn huwa meħtieġ li l-informazzjoni tiġi mgħoddija lill-partijiet 
interessati, inklużi t-trejdjunjins, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u r-rappreżentanti tal-
impriża, kif ukoll isir negozjar magħhom, sabiex jintlaħaq ftehim li jiżgura l-vijabbiltà tal-
impriżi u jirrispetta d-drittijiet tal-ħaddiema;

13. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Fond ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni (FEG) bħala miżura fuq terminu qasir fil-każ ta’ għeluq jew tnaqqis 
sinifikanti fid-daqs tal-impjant;  itenni l-opinjoni tiegħu li d-definizzjoni tal-miżuri tal-
FEG għandha tkun kompatibbli mal-bidla lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u sostenibbli 
għall-ambjent;
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14. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu antiċipati l-bżonnijiet tal-ħiliet u li jkunu adattati l-livelli tal-
ħiliet tal-ħaddiema, anki permezz tat-tagħlim tul il-ħajja; jappoġġa l-ħolqien ta’ Kunsill 
Ewropew tal-Ħiliet fl-Industrija tal-Karozzi, li jippromovi edukazzjoni ogħla u taħriġ 
vokazzjonali rilevanti billi jgħaqqad flimkien osservatorji industrijali, tax-xogħol u tal-
ħiliet, kif ukoll is-sħab soċjali u organizzazzjonijiet ta’ fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
sabiex jiġi promoss l-iskambju tal-aħjar prattika, jitrawwem l-iżvilupp tal-ħiliet u l-
impjiegi fis-settur tal-karozzi;

15. Jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali għall-adattament tal-ħiliet u l-proċessi ta’ 
ristrutturazzjoni u l-ħtieġa għall-ħarsien tal-aħjar prattika1; ifakkar f'eżempji pożittivi fl-
iżvilupp ta’ strumenti temporanji u innovattivi matul il-kriżi, bħal xogħol b’ħinijiet iqsar, 
li għenu sabiex jinżammu l-livelli tal-impjiegi preċedenti;

16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Impjiegi fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet tal-ħiliet speċifiċi tas-settur industrijali 
b'mod ġenerali u tas-settur tal-karozzi b'mod partikolari;

17. Jikkunsidra li forza tax-xogħol kwalifikata hija essenzjali sabiex is-settur Ewropew tal-
karozzi jkun kompetittiv u bbażat fuq il-kwalità. għaldaqstant, huwa meħtieġ l-
immodernizzar tas-sistemi edukattivi u ta’ taħriġ sabiex jitjiebu l-kwalifiki meħtieġa fil-
futur, permezz ta’ programmi ġodda ta’ studju, tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni u l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem;

18. Jitlob li l-Fond Soċjali Ewropew jintuża għat-taħriġ u l-għoti ta’ ħiliet mill-ġdid lill-
ħaddiema, u għal titjib fit-tagħlim tul il-ħajja, filwaqt li jindirizza l-bżonnijiet tal-ħiliet, it-
tlaqqigħ tal-ħiliet u l-antiċipazzjoni tal-bidla partikolarment fl-industrija tal-karozzi. u 
jikkunsidra l-kapaċità żejda fl-industrija Ewropea tal-karozzi u l-ħtieġa ta’ bidla lejn 
ekonomija sostenibbli u vetturi ekoloġiċi;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu saħansitra aħjar mill-EURES bħala għodda kumplimentari 
għall-aġenziji tal-impjiegi tal-Istati Membri, u, f’dan ir-rigward, jappoġġa l-użu tal-
EURES mhux biss bħala mezz ta’ konsulenza lill-ħaddiema, lil dawk li qed ifittxu x-
xogħol u lil min iħaddem dwar id-dritt tagħhom għall-moviment liberu, iżda wkoll bħala 
għodda tas-suq tax-xogħol b’attenzjoni speċjali għall-kollokament f'impjieg permanenti 
full-time li jippermetti lill-ħaddiema jgħixu ħajjithom b'mod sħiħ, b’hekk titjieb il-
kapaċità tal-produtturi Ewropej tal-karozzi li jsibu għadd ta’ ħaddiema bil-ħiliet li 
jeħtieġu;

20. Jirreferi għall-benefiċċji soċjali u ekonomiċi tal-ħolqien ta’ punti uniċi ta’ servizz sabiex 
jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-ħaddiema bejn l-Istati Membri, għall-benefiċċju tal-
ħaddiema u l-industrija tal-karozzi;

21. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda tal-karozzi favur l-ambjent – biex jonqsu l-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra, pereżempju – jista' jiggarantixxi suċċess ekonomiku 
għall-industrija tal-karozzi fuq terminu twil kif ukoll jippermetti li l-impjiegi jkunu 

                                               
1  "Checklist għall-Proċessi ta’ Ristrutturazzjoni" fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
3 ta’ Ġunju 2009 "Impenn konġunt għax-xogħol", COM (2009)0287 .
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assigurati fuq bażi dejjiema; 

22. Jenfasizza li l-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali u l-kunsiderazzjonijiet għandhom ikunu 
integrati fil-politiki industrijali kollha; jenfasizza l-fatt li l-insigurtà soċjali għandha 
konsegwenzi negattivi fuq l-innovazzjoni, il-produttività u l-kreattività tal-forza tax-
xogħol u għalhekk fuq it-tkabbir ekonomiku wkoll;

23. Jinnota li l-innovazzjoni teknoloġika u t-tkabbir ekoloġiku huma fatturi ewlenin tal-
kompetittività; jenfasizza li l-finanzjamenti pubbliċi għandhom irawmu l-innovazzjoni fl-
industrija Ewropea, inkluż fl-industrija tal-karozzi, pereżempju permezz tal-BEI; 
jenfasizza l-fatt li dawn il-miżuri għandhom isiru dment li jkunu kapaċi joħolqu valur 
miżjud ekoloġiku u impjiegi ta’ kwalità sostenibbli fl-UE.
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