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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 
ukoll li jiġi żgurat li jkun hemm impjiegi diċenti u koeżjoni soċjali; 

2. Jappella għal investiment 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;

3. Iqis 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, u għandha 
tappoġġja b’mod attiv l-innovazzjoni, l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma 
ġodda;

4. Iqis li jinħtieġ li jissaħħew il-kompetenzi tal-ħaddiema kollha sabiex jiġi żgurat li jkun 
hemm żviluppar mill-ġdid tal-ħiliet u sabiex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet ta’ ħiliet għal 
impjiegi ġodda. 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; 

5. 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; 

6. Jistieden, b’mod partikulari, lill-Kummissjoni sabiex toħloq qafas legali għal negozjar 
kollettiv transkonfinali sabiex tiżgura li l-ftehimiet transkonfinali jkunu jistgħu jiġu 
infurzati u biex tindirizza l-isfidi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni tax-xogħol, il-
kundizzjonijiet ta’ impjieg u t-taħriġ.


