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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:

1. billi l-istrateġija Ewropa 2020 titlob għal tkabbir, intelliġenti, sostenibblu u inklussiv;

2. billi l-industrija tal-plastik fl-UE tħaddem madwar 1.6 miljun persuna;

3. billi s-settur għar-riċiklaġġ tal-plastiks jista' joħloq madwar 162 000 impjieġ ġdid fl-UE 
jekk ir-rata ta' riċiklaġġ tiżdied għal 70 % sal-2020;

4. Jenfasizza li qabel ma jiġu implimentati inizjattivi ġodda tal-politika ambjentali, l-eko-
innovazzjoni, il-ġestjoni tal-iskart u l-bijoekonomija fil-livell tal-UE għandhom jitwettqu 
valutazzjonijiet sodi tal-impatt, inkluż tal-konsegwenzi soċjali u l-opportunitajiet tas-suq 
tax-xogħol, b'mod partikolari fir-rigward tal-potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi u l-ħtieġa 
li jiġi introdott taħriġ inizjali pofessjonali għall-ħolqien tal-impjiegi; 

5. Ifakkar li l-Istati Membri, filwaqt li jirrikonċiljaw il-kwestjonijiet ekonomiċi u ambjentali, 
għandhom jappoġġaw inizjattivi li jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' setturi bl-akbar potenzjal ta' 
impjieg għal xogħol diċenti u, b'mod partikolari, li għajnuna għat-trasformazzjoni lejn 
ekonomija sostenibbli u għall-ħolqien ta' xogħol diċenti, b'mod partikolari, li jgħinu fit-
trasformazzjoni lejn ekonomija sostenibbli u l-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalitá 
f'ekonomija anqas intensiva fl-użu tar-riżorsi, f'konformitá mal-istrateġija Ewropa 2020; 
jitlob lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jikkordinaw dispożizzjonijiet tas-servizzi pubbliċi 
ma’ miri u objettivi ambjentali sabiex jiksbu diversi objettivi u jistimulaw impjiegi 
ekoloġiċi fil-proċess;

6. Jenfasizza l-fatt li l-miri stabbiliti fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, fid-Direttiva dwar 
Imballaġġ u fid-Direttiva WEEE joħolqu opportunitajiet għall-impjiegi ġodda f’diversi 
setturi tal-ekonomija permezz tal-effett ta’ tixrid, u ambjenti għal industriji relevanti 
għandhom għalhekk jitrawmu sabiex ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal 
tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza li dan joffri l-opportunitá partikolarment 
liż-żgħażagħ biex jieħdu sehem f'oqsma ġodda ta' attivitá u b'hekk jintegraw ruħhom fis-
suq tax-xogħol; jenfasizza li l-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
iskart tista' tiffranka EUR 72 biljun fis-sena, iżżid il-fatturat annwali tas-settur tal-UE 
għall-ġestjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart b'EUR 42 biljun u toħloq aktar minn 400 000 impjieg 
sal-2020;

7. Jenfasizza l-potenzjal tal-mudell tal-ekonomija ċirkolari li minħabba li jippermetti d-
diżakkoppjament bejn it-tkabbir u t-tnaqqis tar-riżorsi, huwa mudell riġenerattiv li jista’ 
jkollu impatt fuq is-setturi kollha u jkun sors ta’ ħolqien ta’ impjiegi; jenfasizza li l-
ekonomija ċirkolari jippresupponi bidla sħiħa fl-idea tagħna ta' "prodotti" u li impjiegi 
ġodda se jintħtieġu f'kull stadju taċ-ċikli tal-ħajja tal-prodotti, mill-ekodisinn għat-tiswija 
għall-imballaġġ mill-ġdid u r-riċiklaġġ;

8. Jenfasizza li r-regoli stretti dwar ir-riċiklaġġ ta' prodotti tal-elettriku fl-Ewropa ħafna drabi 
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jwasslu għar-riċiklaġġ, fil-Punent tal-Afrika, ta' proporzjon kbir ta' skart tal-elettriku 
f'ċirkostanzi li huma detrimentali ħafna għall-bnedmin u għad-dinja naturali; jitlob 
monitoraġġ aktar strett fl-UE sabiex tali prattiki jiġu ostakolati fil-futur; iqis li tibdiliet fl-
leġiżlazzjoni ambjentali f'pajjiżi bħaċ-Ċina u l-Malasja dwar l-importazzjoni ta' plastiks 
użati u mhux maħsulin, jistgħu jipprovdu impetus importanti għal investiment akbar fl-
irkupru u r-riċiklaġġ fi ħdan l-UE u għall-ħolqien ta' impjieg addizzjonali;

9. Ifakkar li implimentazzjoni mtejba tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart se 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku, u b’hekk għall-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza 
li r-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid – it-tnejn setturi intensivi fl-impjieg – jistgħu jkunu sorsi 
importanti ta' impjiegi u għandhom jiġu ffavuriti, fejn xiearq, fil-qafas rivedut tal-UE 
dwar l-iskart;

10. Jenfasizza, madanakollu, li l-ewwel u qabel kollox il-potenzjal għall-impjieg tas-settur tar-
riċiklaġġ ma għandux jimmina l-isforzi għat-tnaqqis tal-intensità u d-dipendenza tiegħu fl-
użu tar-riżorsi – sfida li toffri wkoll opportunitajiet ġodda ta' impjieg;

11. Ifakkar li l-innovazzjonijiet li attwalment qegħdin isiru fil-produzzjoni tal-plastiks (mhux 
tal-anqas fil-qasam tan-nanoteknoloġija) u l-impatt tagħhom fuq il-ġestjoni tal-iskart tal-
plastik iqajmu sfidi ġodda għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u jistieden lill-
Kummissjoni taġixxi kif ikun xieraq fil-futur fir-rigward tal-iskart tal-plastik permezz ta' 
standards Ewropej adegwati dwar l-impjieg u għall-protezzjoni tas-saħħa, għall-indvidwi 
kollha involuti – jiġifieri l-impjegati, il-fornituri tas-servizzi u l-persuni impjegati għal 
rashom;

12. Iqis l-indentifikar tal-bżonnijiet futuri tas-suq tax-xogħol, u rekwiżiti għal ħiliet futuri, 
bħala prijoritá; jenfasizza l-ħtieġa għal strateġiji għat-tqabbil tal-ħiliet tal-ħaddiema mal-
bżonnijiet futuri tas-suq tax-xogħol; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-fatt li – sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi li jitqajmu mit-tranżizzjoni għal ekonomija anqas intensiva fl-użu tar-
riżorsi – jinħtieġu livelli xierqa ta' taħriġ u ħiliet biex l-ekoinnovazzjonijiet jifflorixxu, u l-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart tiġi implimentata b'mod korrett;  jirrakkomanda li l-
Istati Membri jintegraw il-mudell tal-ekonomija ċirkolari fl-iskemi ta' taħriġ professjonali 
tagħhom; jinnota li t-taħriġ jista' jtejjeb l-istatus ipperċeput tax-xogħol fis-settur tar-
riċikalġġ, u jista' jgħin titjib fiż-żamma tal-persunal u fil-prattiki tas-saħħa u s-sikurezza; 
ifakkar f'dan il-kuntest li, bil-promozzjoni tat-taħriġ professjonali u t-tagħlim ibbażat fuq 
ix-xogħol, il-Fond Soċjali Ewropew għandu jgħin biex jissodisfa d-domanda għal impjiegi 
sostenibbli u ta' kwalitá fl-industrija anqas intensiva fl-użu tar-riżorsi, f'konformitá mal-
Pakkett għall-Investiment Soċjali ppreżentat mill-Kummissjoni fi Frar tal-2013.
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