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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. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tissuġġerixxi ftehim bikri dwar il-qafas għall-
politiki tal-klima u tal-enerġija fl-2030, b'attenzjoni partikolari għall-objettivi tiegħu ta' 
progress lejn ekonomija kompetittiva li tista' toħloq opportunitajiet ġodda għall-impjiegi u 
t-tkabbir;

2. Ifakkar li s-setturi tal-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli jistgħu joħolqu ħames 
miljun impjieg sal-2020, kif previst mill-Kummissjoni1; jirrimarka li t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b'użu baxx tal-karbonju hija mistennija li jkollha effetti differenti ħafna 
rigward il-livelli ġenerali ta' ħiliet miksuba; 

3. Jitlob li jittieħdu miżuri biex jissodisfaw u jqabblu l-kompożizzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-
impjiegi li nħolqu riċentement; jissottolinja li l-politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol 
għandhom ikunu mmirati u mfassla biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tad-domanda tax-xogħol, 
sabiex jevitaw in-nuqqas ta' ħaddiema kkwalifikati f'teknoloġiji emerġenti b'użu baxx tal-
karbonju; 

4. Jitlob biex jittieħdu miżuri li jiffaċilitaw l-adattament tal-ħaddiema fis-setturi b'użu għoli 
tal-karbonju l-aktar affettwati, bħal pereżempju l-produzzjoni tal-elettriku, it-trasport, il-
bini u l-industriji enerġetikament intensivi, fit-tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li fil-qafas il-ġdid jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika 
fir-rigward tal-affordabilità tal-enerġija għall-konsumaturi finali – familji u negozji; 

6. Jappoġġja l-idea tat-tisħiħ tal-aċċess għall-finanzi għall-investimenti fl-Istati Membri 
b'anqas kapaċità ekonomika sabiex ikun ipprovdut appoġġ suffiċjenti għal bidliet fil-
proċessi industrijali u l-użu tal-enerġija li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq l-impjiegi. 

                                               
1 Komunikazzjoni intitolata “Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi” (COM(2012)0173).


