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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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li fil-ħolqien tal-aħjar ambjent sabiex tinżamm u tiġi żviluppata bażi industrijali 
b’saħħitha, kompetittiva, sostenibbli u diversifikata fl-Ewropa, u fl-appoġġ tat-tranżizzjoni 
tas-setturi tal-manifattura għal effiċjenza akbar fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi, jeħtieġ li 
jiġi żgurat li jkun hemm impjiegi deċenti u koeżjoni soċjali;

2. Jemmen fil-bżonn li l-Ewropa tinżamm u tissaħħaħ fuq il-mappa industrijali globali, 
speċjalment minħabba li l-opportunitajiet industrijali l-ġodda jirriżultaw minn impenji ta' 
investiment tal-UE pereżempju fl-oqsma tat-tibdil fil-klima u l-enerġija, li se jiftħu 
opportunitajiet ta' impjieg f'setturi speċjalizzati ħafna; 

3. Jappella għal investiment imġedded fil-forza tax-xogħol Ewropea, b’enfasi qawwija fuq 
djalogu soċjali settorjali biex jiġu mmaniġġjati l-bidliet strutturali kkawżati mill-
globalizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ ekonomija li tkun effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-
enerġija; jinkoraġġixxi lis-sħab soċjali f'setturi li fihom l-impjiegi qegħdin imajnaw biex 
jaffrontaw l-isfidi f'fażi bikrija u biex jappoġġaw kemm il-ħaddiema individwali kif ukoll 
is-settur matul il-fażi ta' tranżizzjoni; jisħaq fuq l-importanza tas-sigurtà fil-perjodi ta' 
tranżizzjoni permezz tal-funzjonament ta' sigurtà soċjali, billi din tista' tgħin lill-individwi 
jgħaddu għal setturi li fihom qegħdin jinħolqu l-impjiegi;

4. Jitlob biex tintuża kull miżura mmirata biex tistimola l-industriji innovattivi u t-teknoloġiji 
l-ġodda, bħat-tnaqqis fiskali, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u it-trażżin ta' 
regolamentazzjoni eċċessiva, bil-għan li jitħeġġeġ it-tkabbir u jinħolqu impjiegi ġodda;

5. Iqis li minħabba t-tnaqqis fid-distakk ta' produttività mal-pajjiżi emerġenti, l-UE għandha 
taħdem aktar biex iżżid il-vantaġġ kompetittiv tagħha; li strateġija ġdida fit-tul għal 
industrija sostenibbli tal-UE tikkostitwixxi komponent neċessarju tal-istrateġija tal-
UE 2020; li għandha tikkonċentra fuq industriji li jinsabu fuq quddiem nett li jistgħu 
jkunu kompetittivi fuq ix-xena dinjija u jippromwovu soluzzjonijiet teknoloġiċi 
innovattivi, fost l-oħrajn fl-oqsam tal-provvista enerġetika u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
karbonju; li strateġija fit-tul ġdida għal industrija tal-UE sostenibbli għandha tikseb qalba 
ekwitabbli fl-impjiegi lejn l-industriji b’użu baxx tal-karbonju, għandha tagħmel l-
għarfien u l-kreattività r-riżorsi ewlenin tal-individwi, kumpaniji u reġjuni, tippromwovi 
ekonomija soċjali, u għandha tappoġġja b’mod attiv l-innovazzjoni, l-investiment, l-
edukazzjoni professjonali, it-tagħlim tul il-ħajja, it-trażmissjoni tal-għarfien u tal-
kapaċitajiet u l-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità f’oqsma ġodda, partikolarment billi jiġi 
żgurat l-aċċess għaż-żgħażagħ għal dawn l-oqsma ġodda; u li t-tisħiħ fl-internalizzazzjoni 
ta’ kumpaniji tal-UE u tal-SMEs tagħha b’mod partikulari se jkun ukoll fundamentali biex 
jissaħħew il-kompetittività u t-tkabbir potenzjali tagħna f'dinja globalizzata;

6. Iħeġġeġ li bidla ekwitabbli fl-impjiegi għandha trawwem ekonomija b'użu baxx tal-
karbonju, għandha tagħmel l-għarfien u l-kreattività r-riżorsi ewlenin tal-individwi, 
kumpaniji u reġjuni, u għandha tappoġġa b'mod attiv l-innovazzjoni, l-investimenti u l-
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ħolqien tal-impjiegi f'setturi ġodda, li fihom il-kompetizzjoni internazzjonali qawwija 
għandha tiġi affrontata b'investimenti adegwati u ġbir flimkien ta' kompetenzi u riżorsi;

7. Jisħaq fuq il-bżonn li jitħeġġeġ l-aċċess taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol permezz ta' 
perjodi ta' prattika mħallsin b'mod ġust u apprendistat ta' kwalità;

8. Jistieden lill-industrija tkun involuta fl-ekoinnovazzjoni biex tagħti spinta lill-potenzjal ta' 
impjiegi tagħha; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-informazzjoni għall-imprendituri – permezz 
ta' turija ta' opportunitajiet ta' negozju ġodda – se tkun kruċjali għas-suċċess ta' strateġija 
mmirata għall-iżvilupp ta' ekonomiji b'użu effiċjenti tar-riżorsi u ta' industriji sostenibbli;

9. Iqis li jinħtieġ li jissaħħu l-kompetenzi tal-ħaddiema kollha sabiex jiġi żgurat, tkun xi tkun 
l-età u l-kapaċità tagħhom, li jkun hemm żviluppar mill-ġdid tal-ħiliet u sabiex jiġu 
antiċipati l-ħtiġijiet ta’ ħiliet għal impjiegi ġodda, dan ikun partikolarment importanti 
bħala strateġija biex jitbaxxa l-qgħad u b'mod partikolari dak fost iż-żgħażagħ, li laħaq l-
ogħla quċċata tiegħu fl-UE minħabba fil-kriżi. Dan għandu jiġi ffinanzjat minn infiq 
pubbliku u privat u għandu jitwettaq flimkien mal-iffukar mill-ġdid tal-FSE, filwaqt li jiġu 
pprovduti soluzzjonijiet imfassla apposta għall-edukazzjoni u t-taħriġ; L-isforzi mġedda 
biex jindirizzaw id-distakki bejn il-ħiliet f’bosta industriji għandhom jagħmlu din il-
kwistjoni prijorità f'diversi oqsma politiċi bħall-edukazzjoni, il-politiki tas-suq tax-xogħol 
u l-politika xjentifika, u jkun hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu mmonitorjati l-ħiliet emerġenti 
meħtieġa f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali;

10. Iqis li "politika industrijali għall-era globalizzata" tista' tilħaq l-objettivi tagħha biss jekk 
tinkludi riflessjoni dwar id-disparitajiet reġjonali eżistenti minħabba fid-
deindustrijalizzazzjoni, li hi waħda mill-konsegwenzi tal-globalizzazzjoni; jisħaq, għal 
dan il-għan, fuq ir-rwol kritiku tal-politika reġjonali tal-UE u tal-Fondi Strutturali;

11. Jinnota li l-attenzjoni għall-fatt li t-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja għall-impjegati milquta 
mit-tibdiliet fil-proċessi produttivi ta' kumpanija jew ta' industrija joħolqu wkoll impjiegi 
ġodda; jistieden lill-UE tiżviluppa qafas biex tilqa' għat-tibdiliet u r-ristrutturar, 
partikolarment tal-produzzjoni, billi tagħti d-dritt lill-ħaddiema kollha milquta li 
jipparteċipaw fi skemi ta' taħriġ u ta' tagħlim tul il-ħajja;

12. Jitlob għal titjib u semplifikazzjoni tar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mhux 
biss fi ħdan l-UE iżda wkoll min-naħa ta' pajjiżi terzi bil-għan li l-industrija tkun tista' 
tissodisfa b'mod iktar effikaċi d-domanda tagħha għal ħaddiema kwalifikati;

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-inizjattiva biex tipproponi appoġġ għat-tranżizzjoni 
professjonali, biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali, biex tiġi promossa l-Aġenda dwar ix-
Xogħol Diċenti tal-ILO, u biex jintużaw il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi tal-UE biex jiġu 
speċifikati l-garanziji li jridu jingħataw matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ kull tip ta’ tranżizzjoni 
professjonali;

14. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħloq qafas legali għal negozjar kollettiv transkonfinali 
sabiex tikkontribwixxi fil-ftehimiet transkonfinali jkunu jistgħu jiġu infurzati u biex 
tindirizza l-isfidi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni tax-xogħol, il-kundizzjonijiet ta’ 
impjieg u t-taħriġ;
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15. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa l-approċċ integrat, tlaqqa' l-politiki kollha li 
għandhom impatt fuq l-industrija u partikularment fuq il-ħolqien tax-xogħol fl-industrija 
tal-UE - is-sostenibilità, il-politiki reġjonali, il-politiki soċjali, l-edukazzjoni, il-kummerċ, 
il-kompetizzjoni u l-politiki makroekonomiċi fost oħrajn; 

16. Iqis li huwa importanti għall-ġejjieni ekonomiku, soċjali u ekoloġiku tal-Unjoni li ż-
żgħażagħ ikunu jafu dwar il-livell għoli ta' edukazzjoni speċjalizzata u ġenerali meħtieġa, 
fir-rigward tal-impjiegi ġejjiena tagħhom fl-industrija;
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