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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. Iqis li l-Istati Membri li l-aktar li rreżistew għall-kriżi ekonomika taw prijorità lid-djalogu 
soċjali b’saħħtu u lil ċertu tipi ta’ investiment; huwa tal-fehma li dawn il-prijoritajiet 
għandhom ikunu eżaminati u għandhom iservu ta’ orjentazzjoni għar-
riiundustrijalizzazzjoni fl-Ewropa fuq bażi solida, kompetittiva, sostenibbli u 
diversifikata;

2. Jirrakkomanda li jkun hemm investiment fir-riżorsi umani u li t-taħriġ u t-tagħlim jkunu 
privileġġati biex ikunu antiċipati u mwieġba l-ħtiġijiet ta’ ħaddiema speċjalizzati ta’ 
industrija mmirata lejn it-tekoloġiji ġodda, l-ekonomija ħadra u l-iffrankar enerġetiku; 

3. Jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali settorjali biex l-industrija Ewropej tiġi 
riiorjentata lejn il-promozzjoni tal-iżvilupp tar-responsabbiltà soċjali tal-intrapriżi (RSI) u 
ta’ tikketta soċjali bbażata fuq kriterji komuni, biex il-ħaddiema jiġu involuti fil-futur tal-
impriża tagħhom u jkun hemm kunsens fl-iżvilupp tal-flessisigurtà; 

4. Ifakkar fl-urġenza li jkunu adottati miżuri favorevoli għall-ħolqien u l-appoġġ ta’ 
industriji innovattivi, billi jkun iffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, filwaqt li 
jitnaqqsu l-ħlasijiet fiskali u amministrattivi u jiġu sfruttati l-possibilitajiet offruti mis-suq 
uniku diġitali; 

5. Iqis li l-iżvilupp ta’ privattiva unika Ewropea jista’ jippermetti lill-industriji Ewropej l-
aktar avvanzati jkunu aktar kompetittivi fil-livell globali u jakkwistaw swieq ġodda li 
kapaċi joħolqu l-impjiegi;

6. Jissuġġerixxi li jinħolqu ċentri ta’ informazzjoni biex jissensibilizzaw l-imprendituri 
rigward il-vantaġġi taż-żamma jew ir-rilokazzjoni tal-attività tagħhom fl-Ewropa u jitjieb 
l-użu tal-EUROS biex jintużaw il-kompetenzi taż-żgħażagħ Ewropej li qed ifittxu impjieg 
u jkunu evitati n-nuqqas ta’ ftehim marbut mal-implimentazzjoni tad-direttiva "servizzi" u 
ż-żieda fid-dumping soċjali.


