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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:

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;

2. Jitlob li jsiru sforzi akbar biex jiġu implimentati l-objettivi tal-UE 2020 ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv permezz tal-promozzjoni ta' industrija Ewropea aktar 
b'saħħitha;

3. Jappoġġa bis-sħiħ l-azzjonijiet proposti fir-raba' pilastru tal-Pjan ta' Azzjoni; itenni l-
appell tiegħu għal att legali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema, l-
antiċipazzjoni u l-ġestjoni tar-ristrutturar;

4. Jappoġġa l-ħolqien ta' Kunsill Ewropew tal-Ħiliet fl-Industrija tal-Karozzi, li jgħaqqad 
flimkien l-organizzazzjonijiet nazzjonali u s-sħab soċjali sabiex jitrawwem l-iżvilupp tal-
ħiliet u l-impjiegi fis-settur tal-karozzi;

5. 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;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu saħansitra aħjar mill-EURES, u, f'dan ir-rigward, jappoġġa l-
użu tal-EURES mhux biss bħala mezz ta' konsulenza lill-ħaddiema u lil dawk li qed ifittxu 
x-xogħol dwar id-dritt tagħhom għall-moviment liberu, iżda wkoll bħala għodda tas-suq 
tax-xogħol b'attenzjoni speċjali għall-kollokament;

7. Jappoġġa l-ħolqien ta' ċentri ta' informazzjoni għal ħaddiema stazzjonati u migranti sabiex 
jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-ħaddiema bejn l-Istati Membri, kif ukoll 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, għall-benefiċċju tal-ħaddiema u tal-industrija tal-karozzi;

8. Jitlob li l-Fond Soċjali Ewropew jintuża għat-taħriġ u l-għoti ta' ħiliet mill-ġdid lill-
ħaddiema, u li l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jintuża fil-każ ta' 
għeluq jew tnaqqis sinifikanti fid-daqs tal-impjanti tal-karozzi.


