
PR\812974MT.doc PE439.396v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2010/2010(INI)

15.4.2010

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-iżvilupp tal-potenzjal tax-xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida
(2010/2010(INI))

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Elisabeth Schroedter



PE439.396v03-00 2/13 PR\812974MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................10



PR\812974MT.doc 3/13 PE439.396v03-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-iżvilupp tal-potenzjal tax-xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida
(2010/2010(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Ewropa 2020: Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “L-integrazzjoni tal-
iżvilupp sostenibbli fil-politiki tal-UE: Analiżi tal-2009 tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 
għal Żvilupp Sostenibbli” (COM(2009)0400),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 106/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008 dwar programm Komunitarju ta’ tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika 
tat-tagħmir tal-uffiċċju (verżjoni mfassla mill-ġdid)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u 
sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE2,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu “L-adattament għat-tibdil fil-
klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni” (COM(2009)0147) u r-riżoluzzjoni relatata 
tiegħu tal-XX ta’ April 20103,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Nagħmlu t-trasport aktar 
ekoloġiku” (COM(2008)0433),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Strateġija għat-twettiq tal-
internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni” (COM(2008)0435),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Politika dwar l-enerġija 
għall-Ewropa” (COM(2007)0001),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-10/11 ta’ Diċembru 2009, 
b’mod partikolari l-punti 21-24,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Presidenza tal-Kunsill dwar ir-Reviżjoni tal-2009 tal-
Istrateġija tal-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli4,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC) u l-Protokoll ta’ Kyoto għall-UNFCCC,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-2007 tal-IPPC bit-titlu “Climate Change 2007: 

                                               
1 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 1
2 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16
3 Testi adottati, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change” (Tibdil fil-Klima 2007: 
Rapport ta' Sinteżi, Kontribuzzjoni tal-Gruppi ta' Ħidma I, II u III tar-Raba' Rapport ta' 
Valutazzjoni tal-Panel Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-2006 ta' Stern dwar l-Analiżi tal-Ekonomija tat-Tibdil fil-
Klima,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva tal-2008 tal-UNEP, l-ILO, l-IOE u l-ITUC dwar l-Impjiegi 
Ħodor, bit-titlu “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World” (Impjiegi Ħodor: Lejn Xogħol Diċenti f'Dinja Sostenibbli u b'Emissjonijiet Baxxi 
ta' Karbonju),

– wara li kkunsidra n-nota ta’ sfond tal-ILO bit-titlu “Global Challenges for Sustainable 
Development: Strategies for Green Jobs” (Sfidi Globali għal Żvilupp Sostenibbli: 
Strateġiji għal Impjiegi Ħodor) li tressqet lill-Konferenza tal-Ministri għax-Xogħol u l-
Impjiegi tal-G8 li saret f’Niigata, il-Ġappun, mill-11 sat-13 ta’ Mejju 2008,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-OKŻE dwar it-Tkabbir Aħdar, adottata waqt il-
Laqgħa tal-Kunsill f’Livell Ministerjali li saret fil-25 ta’ Ġunju 2009, u l-Istrateġija 
tiegħu li għadha għaddejja dwar it-Tkabbir Ekoloġiku,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-2009 tal-Greenpeace u tal-Kunsill Ewropew għall-
Enerġiji Rinnovabbli (EREC) bit-titlu “Working for the climate: renewable energy and 
the green job revolution” (Naħdmu għall-klima: enerġija li tiġġedded u r-rivoluzzjoni tal-
impjiegi l-ħodor),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-2007 tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins 
(ETUC) u l-Aġenzija għall-Iżvilupp Soċjali (SDA) bit-titlu “Climate Change and 
Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 
CO2 emission reduction measures by 2030" (It-Tibdil fil-Klima u l-Impjiegi: L-impatt tat-
tibdil fil-klima fuq l-impjiegi fil-25 pajjiż tal-Unjoni Ewropea u l-miżuri tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2 sal-2030),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-2009 dwar l-Impjiegi fl-Ewropa tal-Kummissjoni, b’mod 
partikolari l-kapitolu 3:  "Climate change and labour market outcomes" (It-tibdil fil-klima 
u r-riżultati fis-suq tax-xogħol),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Pjan Ewropew għall-
Irkupru Ekonomiku” (COM(2008)0800) u r-riżoluzzjoni relatata tiegħu tal-11 ta’ Marzu 
20091,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Nixprunaw l-irkupru 
Ewropew” (COM(2009)0114),

– wara li kkunsidra l-analiżi konġunta tas-sħab soċjali Ewropej dwar l-Isfidi Ewlenin li qed 
Jiffaċċjaw is-Swieq tax-Xogħol Ewropej, tat-18 ta’ Ottubru 2007,

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0123.
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– wara li kkunsidra d-dokument tal-2002 tas-sħab soċjali Ewropej bit-titlu “Framework of 
actions for the lifelong development of competencies and qualifications” (Qafas ta' 
azzjonijiet għall-iżvilupp tul il-ħajja tal-kompetenzi u l-kwalifiki),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Ħiliet Ġodda għal 
Impjiegi Ġodda – L-antiċipazzjoni u t-tlaqqigħ tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa” 
(COM(2008)0868),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ riċerka tal-2009 taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' 
Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) bit-titlu “Future Skills Needs for the Green Economy” 
(Ħtiġijiet ta' Ħiliet fil-Futur għall-Ekonomija l-Ħadra),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi fl-2009, il-Kunsill Ewropew ikkonferma l-iżvilupp sostenibbli bħala għan ċentrali 
tat-Trattat ta’ Lisbona; billi fost il-linji gwida tal-Istrateġija tal-UE għal Żvilupp 
Sostenibbli nsibu l-kunsiderazzjoni integrata ta’ kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u 
ekoloġiċi, l-intensifikazzjoni tad-djalogu soċjali, it-tisħiħ tar-responsabilità soċjali tal-
impriżi, il-prinċipju ta’ prekawzjoni u l-prinċipju li min iniġġes għandu jħallas,

B. billi l-promozzjoni ta’ ekonomija kompetittiva li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi u 
kemm jista’ jkun inqas ħsara lill-ambjent hija wieħed mill-punti ċentrali tal-Istrateġija 
Ewropa 2020,

C. billi sal-2050, il-pajjiżi industrijalizzati għandhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta’ 
dijossidu tal-karbonju bi 80-90 % meta mqabbla ma’ dawk tal-1990,

D. billi l-impatt tat-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli jvarja skont is-settur; billi 
qed jinħolqu impjiegi ġodda waqt li oħrajn qed jiġu sostitwiti jew jintilfu parzjalment; 
billi l-postijiet kollha tax-xogħol għandhom jiġu adattati għal mod ta’ produzzjoni u ta’ 
ħidma sostenibbli li jagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi, u għaldaqstant l-ikbar ħtieġa ta’ 
adattament tirrigwarda r-relazzjonijiet ta’ impjiegi eżistenti,

E. billi din it-tranżizzjoni twassal għal stabbilizzazzjoni fl-impjiegi u, f’xi setturi, għal żieda 
enormi fil-postijiet tax-xogħol b’effetti sinifikanti ta’ riperkussjoni; billi, fejn ikunu 
nħolqu kundizzjonijiet ta' qafas affidabbli, qed tiġi rreġistrata żieda kontinwa fl-impjiegi 
li tistabbilizza ruħha bis-saħħa ta’ żieda fl-esportazzjonijiet,

F. billi s-setturi ġodda ħafna drabi mhumiex integrati fl-istrutturi tad-djalogu soċjali; billi 
għalihom ma jeżistux ftehimiet kollettivi u lanqas kodiċi settorjali; billi s-setturi l-ġodda 
huma esposti għal pressjoni għolja ta’ produzzjoni u ta’ kompetizzjoni; billi fir-reġjuni 
b’livell għoli ta’ qgħad tinħoloq pressjoni favur l-aċċettazzjoni ta’ kundizzjonijiet ħżiena 
ta’ xogħol,
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G. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija stabbilita bħala wieħed mill-għanijiet fit-Trattat ta’ 
Lisbona; billi n-nisa mhumiex irrappreżentati ndaqs, pereżempju fl-industrija tal-bini u 
fir-riċerka, u għaldaqstant ma jibbenefikawx b’mod ugwali miż-żieda fl-impjiegi li qed 
isseħħ fl-ekonomija l-ħadra,

Strateġija ta’ impjiegi għal ekonomija sostenibbli ġdida

1. Jinnota li l-investimenti fil-bidla ekoloġika jikkostitwixxu potenzjal kbir ta’ tkabbir għas-
suq tax-xogħol u possibilitajiet ġodda għall-kisba ta’ dħul; jinnota li l-bilanċ pożittiv 
għandu jkun attribwit għall-fatt li t-telf irreġistrat f’xi setturi qed jiġi kkumpensat biż-
żieda li hemm f’oqsma oħrajn;

2. Jappoġġa l-inizjattiva ewlenija meħuda mill-Kummissjoni bl-istrateġija Ewropa 2020 
biex issa titwettaq it-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli, biex it-tkabbir ekonomiku 
jinfatam mill-konsum tar-riżorsi u tal-enerġija u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet li 
jikkawżaw ħsara lill-klima, għall-ġlieda kontra t-tisħin globali; jilqa’ b’sodisfazzjon il-
pjan biex il-kundizzjonijiet tal-qafas legali, l-istrumenti ta’ tħeġġiġ li toffri l-ekonomija 
tas-suq, is-sussidji u l-akkwist pubbliku jkunu allinjati ma’ dan l-objettiv; jiddispjaċih li l-
Kummissjoni, bl-istrateġija tagħha, qed tonqos milli tindirizza l-potenzjal tas-suq tax-
xogħol u l-isfidi tal-bidla;

3. Jinnota li l-parti l-kbira ta’ impjiegi ħodor ġodda hija kkonċentrata fi ftit setturi bħas-
settur tal-bini, l-enerġiji li jiġġeddu, it-teknoloġija ambjentali, il-mobilità sostenibbli (l-
użu tar-rota bħala mezz tat-trasport, it-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri bil-
ferrovija), ir-riċiklaġġ, il-biedja, il-forestrija u s-sajd sostenibbli u s-servizzi ambjentali; 
jinnota li anki s-settur tas-servizzi fih potenzjal kbir għal impjiegi ħodor;

4. Jitlob li tiġi adotatta d-definizzjoni tal-ILO, li skontha l-impjiegi kollha li jmexxu ’l 
quddiem l-iżvilupp sostenibbli huma impjiegi ħodor; jirrimarka li d-definizzjoni tinkludi, 
min-naħa l-waħda, impjiegi li b’mod dirett inaqqsu l-konsum tal-enerġija u tar-riżorsi, li 
jħarsu l-ekosistemi u l-bijodiversità u li jimminimizzaw il-ġenerazzjoni ta’ skart u t-
tniġġis tal-arja, u min-naħa l-oħra, l-impjiegi kollha li jnaqqsu l-marka ekoloġika; 
jirrikonoxxi l-fatt li minħabba l-aspett relattiv tad-definizzjoni, mhuwiex possibbli li 
wieħed jippreċiża l-potenzjal ta’ impjiegi b’mod finali;

5. Jenfasizza li l-postijiet kollha tax-xogħol jinvolvu impenn lejn il-promozzjoni ta’ żvilupp 
sostenibbli u li l-mod ta’ produzzjoni u ta’ ħidma għandu jkun ikkaratterizzat minn użu 
kemm jista’ jkun effiċjenti tar-riżorsi u tal-enerġija; jenfasizza li dan l-approċċ għandu 
japplika għall-katina kollha tal-provvista;

L-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tal-impjiegi

6. Jesprimi ruħu favur l-iżvilupp ta’ strateġija Ewropea ta’ impjiegi għal ekonomija 
sostenibbli, immirata għall-ottimizzazzjoni tal-potenzjal ta’ impjiegi, filwaqt li għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lix-xogħol deċenti, lir-rekwiżiti ta’ ħiliet u lil tranżizzjoni 
soċjalment ġusta; jenfasizza li ekonomija sostenibbli tgħaqqad flimkien għanijiet soċjali u 
għanijiet ekoloġiċi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiżguraw li fl-UE 
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kollha, kulħadd ikun jista’ jibbenefika minn strateġija ta’ impjiegi sostenibbli; jitlob li l-
attenzjoni tkun iffukata fuq l-aktar persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol u l-aktar 
ħaddiema vulnerabbli u dawk bl-aktar kwalifiki baxxi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu standards ambjentali u 
inċentivi finanzjarji li joħolqu ambjent affidabbli għal mill-inqas għaxar snin u b’hekk 
anki ċertezza legali u ta’ ppjanar; jitlob li jiġu sfruttati l-istrumenti finanzjarji eżistenti u 
li l-attività ekonomika sostenibbli tiġi integrata fil-prospett finanzjarju u l-Fondi 
Strutturali bħala objettiv promoss;

9. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jantiċipaw il-bidla billi jegħlbu n-nuqqasijiet 
fir-rigward tal-informazzjoni u l-inċertezzi u jistimulaw l-għarfien, il-proċessi ta’ tagħlim 
soċjali u t-tibdil fl-użanzi ta’ konsum; isostni li l-kumpaniji jinvestu f’teknoloġiji nodfa 
biss jekk ikun hemm ċertu ammont ta’ ċertezza fir-rigward tal-benefiċċji futuri u li l-
ħaddiema huma lesti jiffaċċjaw il-bidla jekk ikun hemm prospettivi ta’ impjieg futur u 
xibka ta’ sikurezza;

10. Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni 
u jmexxu ’l quddiem l-ugwaljanza bejn is-sessi f'ekonomija sostenibbli, joħolqu ambjenti 
tax-xogħol kapaċi li jiġbdu lin-nisa lejn dawn is-setturi u jżommuhom fihom, inaqqsu l-
frammentazzjoni tal-impjiegi abbażi tas-sess u d-differenzi fil-paga u jistabbilixxu kwota 
ta’ 40% għall-preżenza tan-nisa fil-bordijiet ta’ kumpaniji;

Xogħol deċenti

11. Jinnota li l-Kummissjoni qed tistma iktar milli hu fir-realtà l-potenzjal ta’ impjiegi li l-
ekonomija sostenibbli toffri lill-persunal bi kwalifiki għoljin u b’hekk donnha qed titlef 
minn quddiem għajnejha l-ħafna postijiet tax-xogħol li hemm fil-livell ta’ kwalifiki 
medju u baxx; jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu l-istatus tal-impjiegi bi kwalifiki 
medji u baxxi u jiżgurawlhom kundizzjonijiet tajbin ta’ xogħol;

12. Jikkonferma li, minħabba l-livell baxx ta’ organizzazzjoni li jikkaratterizza s-setturi 
ġodda, kemm min-naħa tal-impjegati u kemm min-naħa ta’ min iħaddem, ir-riskju ta’ 
relazzjonijiet prekarji ta’ impjieg u kundizzjonijiet ħżiena ta’ xogħol huwa kbir; jistieden 
lill-UE u lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent adattat biex ikunu jistgħu jinħolqu 
strutturi ta’ rappreżentanza fis-setturi l-ġodda; jistieden lill-Kummissjoni biex tmexxi ’l 
quddiem l-iskambju ta’ eżempji tal-aqwa prattiki fl-UE kollha;

13. Jistieden lis-sħab soċjali biex jinfetħu lejn is-setturi l-ġodda u jiżviluppaw strateġiji favur 
l-integrazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet settorjali fis-sħubija soċjali u l-promozzjoni tas-sehem 
tan-nisa fi strutturi ta’ rappreżentanza ddominati mill-irġiel;

14. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex fil-futur jorbtu l-għajnuniet finanzjarji pubbliċi 
għal oqsma ta’ produzzjoni ġodda ma’ standards soċjali minimi u l-istabbiliment ta’ 
strutturi ta’ rappreżentanza bħalma huma l-kunsilli tal-impriżi u l-għaqdiet settorjali;

15. Jistieden lill-UE biex tiżviluppa qafas għall-antiċipazzjoni tal-bidla u għall-istrutturar 
mill-ġdid li għandu jipprovdi d-dritt garantit lill-ħaddiema affettwati kollha li 
jipparteċipaw fi skemi ta’ taħriġ u ta’ tagħlim tul il-ħajja; jistieden lill-Istati Membri, lil 
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min iħaddem u lill-impjegati biex jagħrfu bħala responsabilità konġunta l-ġestjoni tal-
ħiliet, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja, bħalma ġie rrikonoxxut fil-ftehim ta’ qafas tas-sħab 
soċjali tal-2002 dwar it-tagħlim tul il-ħajja;

Niffaċċjaw ir-rekwiżiti ta’ ħiliet

16. Jirrimarka li l-Istati Membri għandhom jadattaw is-sistemi tagħhom ta’ taħriġ u ta’ 
edukazzjoni biex jiġi żgurat li l-ħaddiema jkunu jistgħu jaġġustaw il-ħiliet tagħhom għall-
bżonnijiet tas-suq tax-xogħol ta’ ekonomija sostenibbli msejsa fuq kunċetti ta’ taħriġ 
abbażi tal-kompetenzi;

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw il-possibilitajiet ta’ taħriġ u l-istrateġiji għat-
tagħlim tul il-ħajja għall-bżonnijiet tal-impjegati l-iżjed anzjani sabiex ikunu żgurati rati 
għoljin ta’ parteċipazzjoni anki fost il-ħaddiema li għandhom 'il fuq minn 55 sena;

18. Jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jistabbilixxu kwoti għan-nisa, skemi ta’ 
reklutaġġ immirati lejhom, apprendistati speċjalizzati u inizjattivi ta’ taħriġ għan-nisa;

19. Jirrakkomanda li l-objettiv tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
jkun dirett lejn il-promozzjoni ta’ ekonomija sostenibbli;

20. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu Fondi ta’ Tranżizzjoni għall-ġestjoni tal-
bżonnijiet ta' ħiliet, li jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati permezz ta’ taxxa Tobin fuq it-
tranżazzjonijiet fis-suq finanzjarju, taxxi fuq il-karbonju u taxxi ekoloġiċi u permezz ta’ 
dħul mill-bejgħ bl-irkant ta’ drittijiet ta’ emissjonijiet u drittijiet ta’ emissjonijiet mhux 
użati tul il-perjodu bejn l-2008 u l-2013;

21. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex il-promozzjoni tal-adattabilità għal ekonomija 
sostenibbli jagħmluha wieħed mill-objettivi tal-Fond Soċjali Ewropew;

22. Ifakkar li d-dimensjoni tas-sostenibilità m’għandhiex tkun ristretta għat-taħriġ f’xogħlijiet 
relatati mal-ambjent, iżda għandha tkun inkorporata fil-programmi ta’ taħriġ kollha u ssir 
prerekwiżit għall-allokazzjoni ta’ fondi;

Tranżizzjoni soċjalment ġusta

23. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex joħolqu ambjent adegwat għal trasformazzjoni 
soċjalment ġusta li jimminimizza r-riskji tal-bidla għall-impjegati kollha u jottimizza l-
benefiċċji;

24. Jenfasizza li l-ispejjeż li jitnisslu mill-assenza ta’ ġestjoni tat-trasformazzjoni jisbqu bil-
kbir l-investimenti antiċipatorji; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab 
soċjali biex flimkien jassumu r-responsabilità għal ġestjoni preventiva tat-
trasformazzjoni;

25. Ifakkar li l-promozzjoni u l-appoġġ ta’ ftehimiet kollettivi għall-antiċipazzjoni tal-bidla u 
l-iskansament ta’ tkeċċijiet u sensji, flimkien mat-tisħiħ tas-sigurtà soċjali, ta’ sistemi ta’ 
għajnuna għad-dħul u inizjattivi proattivi settorjali b’rabta mat-taħriġ, jikkostitwixxu 
miżuri preventivi kruċjali;
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26. Jenfasizza li, sabiex tranżizzjoni tkun soċjalment ġusta, il-ħaddiema għandu jkollhom 
rwol b’sehem effettiv fi ħdan sħubija tul dan il-proċess; jesprimi ruħu favur l-involviment 
ta’ “rappreżentanti ħodor” tat-trejdjunjins fi ħdan il-kumpaniji, b’sehem attiv favur it-
“tħaddir” tal-postijiet tax-xogħol, tal-kumpaniji u tal-industriji tagħhom;

27. Jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex fil-ġestjoni tat-tranżizzjoni jikkooperaw 
b’mod strutturat mal-partijiet interessati tal-qasam ambjentali, fosthom l-NGOs;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-impenn tal-UE lejn is-sostenibilità

F’Diċembru 2009, il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu dwar l-Istrateġija mġedda 
tal-Unjoni Ewropea għal Żvilupp Sostenibbli1, iddefinixxa l-iżvilupp bħala wieħed sostenibbli 
jekk ikun iqis il-bżonnijiet tal-ġenerazzjoni tal-lum b’tali mod li ma jqegħidx f’periklu l-
kapaċità tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni li jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Il-konklużjonijiet 
isemmu seba’ sfidi ewlenin: it-tibdil fil-klima u l-enerġija nadifa, it-trasport sostenibbli, il-
konsum u l-produzzjoni sostenibbli, il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi, is-saħħa 
pubblika, l-inklużjoni soċjali, id-demografija u l-migrazzjoni u l-faqar globali. Il-prinċipji ta’ 
gwida tal-Istrateġija huma l-kunsiderazzjoni integrata ta’ interessi ekonomiċi, soċjali u 
ekoloġiċi, l-intensifikazzjoni tad-djalogu soċjali, it-tisħiħ tar-responsabilità soċjali tal-impriżi, 
il-prinċipju ta’ prekawzjoni u l-prinċipju li min iniġġes għandu jħallas. Barra minn hekk, il-
konklużjonijiet tal-Kunsill jipprevedu investimenti fil-kapital uman, soċjali u ambjentali, 
innovazzjonijiet teknoloġiċi u servizzi ekoloġiċi ġodda, bil-għan li fuq medda twila ta’ żmien 
iwittu t-triq għall-kompetittività, il-prosperità, il-koeżjoni soċjali, impjiegi ta’ kwalità għolja, 
u ħarsien aħjar tal-ambjent. 

Fl-2009, il-Kunsill ikkonferma wkoll l-impenn tal-UE li jkollha sehem deċiżiv fil-ġlieda 
internazzjonali kontra ż-żieda fit-tisħin globali. Fid-deċiżjonijiet tagħha l-UE ntrabtet li sal-
2020 tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet b’effett ta' serra b’mill-inqas 20% meta 
mqabbel mal-emissjonijiet tal-1990 u li sal-2020 tkun qed tkopri 20% tal-bżonnijiet tagħha ta’ 
enerġija permezz ta’ enerġiji li jistgħu jiġġeddu. Skont studju tal-IPCC, it-tisħin globali jista’ 
jiġi limitat għal 2°C biss jekk sal-2050 il-pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom ta’ gassijiet b’effett ta' serra bi 80-90 % meta mqabbla ma’ dawk tal-19902. Għall-
Unjoni Ewropea dan ifisser li għandhom jitħaffu b’mod sinifikanti l-isforzi li qed isiru fil-
qasam tal-enerġiji li jiġġeddu u l-użu effiċjenti tal-enerġija.

Xi jkunu l-impjiegi ħodor? 

Id-definizzjoni, mill-Kunsill, ta’ xi jkun żvilupp sostenibbli diġà turi li qed jintlaqtu s-setturi 
rilevanti kważi kollha tal-industrija u tas-servizzi. Għaldaqstant, dan ir-rapport isegwi d-
definizzjoni komprensiva tal-impjiegi ħodor mill-ILO3. Skont din, wieħed ma jistax jillimita 
d-definizzjoni tagħhom għal dawk l-oqsma tax-xogħol li huma marbuta direttament mal-

                                               
1 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-10/11 ta’ Diċembru 2009.

2 IPCC: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Tibdil fil-Klima 2007: Rapport ta' 
Sinteżi. Kontribuzzjoni tal-Gruppi ta' Ħidma I, II u III għar-Raba' Rapport ta' Valutazzjoni tal-Panel 
Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima), Tim ta' Kitba Ewlieni, Pachauri, R.K. u Reisinger, A. (Eds.). IPCC, 
Ġinevra, l-Isvizzera.

3 Nota ta’ sfond tal-ILO bit-titlu “Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs” 
(Sfidi Globali għal Żvilupp Sostenibbli: Strateġiji għal Impjiegi Ħodor), Konferenza tal-Ministri għax-Xogħol u 
l-Impjiegi tal-G8, Niigata, il-Ġappun, 11-13 ta’ Mejju 2008.
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ħarsien tal-ambjent. Fil-fatt, post tax-xogħol ikun “aħdar” jekk jikkontribwixxi għal 
tranżizzjoni lejn ġestjoni sostenibbli, għall-iffrankar tal-enerġija, l-użu ta’ enerġiji li jistgħu 
jiġġeddu, l-iffrankar ta’ riżorsi naturali u l-ħarsien u r-restawr tal-ekosistema u tal-
bijodiversità kif ukoll l-iskansament tal-ġenerazzjoni ta’ skart u tat-tniġġis tal-arja. 

Abbażi ta’ din id-definizzjoni, jiena ma naqbilx mal-opinjoni tal-Kummissjoni li l-impjiegi 
ħodor wieħed isibhom fuq kollox fit-teknoloġiji avvanzati, iżda mal-konklużjonijiet tal-ILO li 
skonthom il-livelli ta’ kwalifika kollha jintlaqtu b’mod sinifikanti minn tranżizzjoni lejn aktar 
sostenibilità, u b’hekk wieħed jasal għal analiżi differenti tal-ħtiġijiet li hemm fir-rigward tat-
taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali u tal-ħtieġa ta' edukazzjoni ekoloġika f'sens ġenerali. 

L-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tal-impjiegi

L-effett sekondarju pożittiv tal-espansjoni u tal-promozzjoni tal-qasam tal-enerġiji li jiġġeddu 
u tal-użu effiċjenti tal-enerġija huwa enormi. Pereżempju, skont l-istudju tal-Greenpeace1, il-
potenzjal ta’ impjiegi fil-qasam tal-enerġiji li jiġġeddu u tal-użu effiċjenti tal-enerġija jaqbeż 
it-8 miljuni f’livell globali. 

L-esperjenza miksuba fil-Ġermanja tikkonferma dan it-tbassir u turi b’mod ċar li l-espansjoni 
qawwija tas-settur tal-enerġiji li jiġġeddu jħalli impatt immedjat fuq l-impjiegi. Fil-Ġermanja, 
abbażi tal-Att dwar l-Enerġiji li Jiġġeddu, inħolqu 250 000 impjieg ġdid; b’hekk, il-Ġermanja 
għandha rwol ta' pijunier meta mqabbla mal-livell internazzjonali. Jekk wieħed iqis ukoll l-
effetti indiretti fuq l-impjiegi, l-Att, minn mindu daħal fis-seħħ fl-2000, wassal biex l-impjiegi 
jiżdiedu b’mod regolari. Sal-2020 hija mbassra żieda ta’ 400 000 impjegat. Iżda l-mudelli li 
bihom il-Kummissjoni, fl-istudju2 tagħha tal-2009 dwar l-Impjiegi fl-Ewropa, ikkalkulat iż-
żieda netta ma qisux il-fatt li ż-żieda fl-impjiegi fis-setturi sostenibbli ġodda, bħal dak tal-
enerġiji li jiġġeddu fil-Ġermanja, fl-istess ħin qed jiġu stabbilizzati wkoll bis-saħħa taż-żieda 
li hemm fl-esportazzjonijiet. Il-Kummissjoni tikkalkula ż-żieda netta billi tikkunsidra s-suq 
intern Ewropew biss u tinsa l-potenzjal tal-UE li jkollha rwol ta' pijuniera, f’livell globali, fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli. 

Għas-suċċess tal-mudell Ġermaniż, però, kien ta’ importanza deċiżiva l-fatt li l-Att dwar l-
Enerġiji li Jiġġeddu (EEG), il-Liġi dwar iċ-Ċertifikati tal-Prestazzjoni Enerġetika kif ukoll 
programmi ta’ kreditu ssussidjati mill-istat offrew lill-investituri ambjent stabbli fit-tul. 
Mingħajr dawn id-deċiżjonijiet politiċi u finanzjarji ċari, mhux possibbli li jiġi żviluppat il-
potenzjal tas-suq tax-xogħol. 

Sadattant, pajjiżi oħra tal-UE qed isegwu l-mudell Ġermaniż. Għaldaqstant, l-Unjoni Ewropea 
għandha tinkludi l-impenn relatat ma' ambjent stabbli fl-Istrateġija Ewropa 2020 u għandha 
tieħu inizjattivi legali malajr. Fil-qafas tal-kompetenzi tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu bħalha mill-aktar fis. Dan ifisser ukoll li t-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli 
għandha tkun stabbilita bħala għan ċentrali fil-proċeduri kollha marbuta mal-allokazzjoni tal-
fondi tal-UE, b’mod partikolari dawk relatati mal-Fondi Strutturali. Matul l-għaxar snin li 

                                               
1 Rapport tal-2009 tal-Greenpeace u tal-Kunsill Ewropew għall-Enerġiji Rinnovabbli (EREC) bit-titlu “Working 
for the climate: renewable energy and the green job revolution” (Naħdmu għall-klima: l-enerġija li tiġġedded u r-
rivoluzzjoni tal-impjiegi ħodor),
2 Kummissjoni Ewropea, “Employment in Europe 2009” (L-Impjiegi fl-Ewropa 2009).
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ġejjin, għandna nibdew l-investimenti meħtieġa b’mod sistematiku. 

Diffiċli biex wieħed jikkalkula l-potenzjal reali tal-impjiegi marbut ma’ żvilupp sostenibbli 
ġdid, u għaldaqstant l-istudji elenkati fil-preambolu ta’ dan ir-rapport jagħtu tagħrif vag biss 
fejn jidħlu ċifri konkreti u f’xi partijiet jikkontradixxu lil xulxin. Il-kalkoli jvarjaw wisq skont 
il-kundizzjonijiet ta' qafas rispettivi. Dan jidher anki meta wieħed jieħu bħala eżempju s-settur 
tat-trasport. 

L-istudju tal-UNEP1 jinvestiga t-tranżizzjoni tal-mobilità urbana mit-trasport motorizzat 
privat għal sistemi effikaċi ta’ trasport pubbliku lokali u jirreferi għal multiplikatur tal-
potenzjal ta’ impjiegi ta’ 2.5 sa 4.1. Iżda bix-xenarju tal-finanzjament li l-Kummissjoni qed 
tħaddem sal-lum, is-settur tat-trasport pubbliku lokali qed isib ruħu taħt pressjoni enormi. 
Filwaqt li għall-iżvilupp ta’ vetturi elettriċi huma disponibbli fondi għar-riċerka u għall-
industrija, is-settur u l-vetturi tat-trasport pubbliku lokali huma esklużi mill-programmi ta’ 
finanzjament. Fl-ispazju urban, iż-żewġ għamliet ta’ mobilità qed jikkompetu ma’ xulxin 
b’mod dirett. Il-potenzjal ta’ impjiegi li għandha l-mobilità sostenibbli jista’ biss jiġi żviluppat 
kieku jinfetaħ permezz tal-kundizzjonijiet ta' qafas politiċi u d-deċiżjonijiet finanzjarji. Simili 
għal dak tat-trasport pubbliku nsibu wkoll il-potenzjal li joffru l-bejgħ bl-imnut u s-servizzi 
marbuta mar-rota bħala mezz tat-trasport. Fir-rigward tal-klassifikazzjoni ekoloġika, dawn iż-
żewġ għamliet ta’ mobilità qed jisbqu l-vetturi elettriċi. 

Ekonomija ġdida sostenibbli għal Ewropa soċjali u inklużiva

It-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli mhux biss hija neċessità ekoloġika iżda għandha 
tifforma parti mill-Istrateġija tagħna għal Ewropa Soċjali. It-tranżizzjoni b’suċċess tiddependi 
sostanzjalment mill-aċċettazzjoni min-naħa tan-nies fl-Ewropa, u din l-aċċettazzjoni tista’ 
tinħoloq biss jekk aħna kapaċi nuru li l-istrateġiji tagħna favur it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli huma soċjalment ġusti u li fuq medda twila ta’ żmien dawn se jwasslu għal rati 
ogħla ta’ impjiegi, kundizzjonijiet aħjar ta’ xogħol u tisħiħ tas-sigurtà soċjali. Ekonomija 
sostenibbli ġdida għandha timmira għas-sostenibilità soċjali u ekoloġika, u l-ġestjoni 
soċjalment ġusta tat-trasformazzjoni tikkostitwixxi l-bażi ewlenija ta’ din l-istrateġija.

Xogħol deċenti

F’dan il-kuntest, titqajjem il-kwistjoni tal-kwalità tal-impjiegi. Speċjalment fil-livelli baxxi ta’ 
kwalifiki qed jiżdiedu l-kuntratti prekarji tax-xogħol. Abbażi tad-definizzjoni komprensiva 
tal-Kunsill Ewropew fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli, ir-rapport tiegħi mhuwiex immirat 
biex iqis il-potenzjal tal-impjiegi ħodor mil-lat numeriku biss, iżda investigajt ukoll il-
kwistjoni kif jistgħu jkunu żgurati kundizzjonijiet tajbin ta’ xogħol għall-impjiegi “ħodor” u 
kif it-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli tista’ tiġi implimentata b’mod soċjalment ġust.

Ir-riċerka li twettqet biex isir dan ir-rapport ma damitx m’għamlitha ċara li l-aspett tal-
kundizzjonijiet ta’ xogħol fl-industriji ġodda jikkostitwixxi element ċentrali. Kemm impjegati 

                                               
1 Inizjattiva tal-2008 tal-UNEP, l-ILO, l-IOE u l-ITUC dwar l-Impjiegi Ħodor, bit-titlu “Green Jobs: Towards 
Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World” (Impjiegi Ħodor: Lejn Xogħol Diċenti f'Dinja Sostenibbli u 
b'Emissjonijiet Baxxi ta' Karbonju).
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fl-industrija solari, pereżempju fil-Ġermanja tal-Lvant, u kemm rappreżentanti tal-industrija 
tal-enerġija mir-riħ jikkritikaw li hemm pressjoni għolja ta’ produttività li flimkien mal-
pressjoni li tirriżulta mill-kompetizzjoni internazzjonali tissarraf f’pagi baxxi u kundizzjonijiet 
ħżiena ta’ xogħol. B'dawn il-kundizzjonijiet, huwa diffiċli ħafna biex impjegati jitħeġġu 
jbiddlu l-industrija, pereżempju l-impjegati fl-industrija tal-faħam, liema industrija tul it-
tradizzjoni twila tagħha kisbet kundizzjonijiet tajbin ta’ xogħol u protezzjoni soċjali xierqa. 
Waqt diskussjonijiet ma’ assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem u trejdjunjins, però, wieħed jara 
b’mod ċar li l-problema ewlenija li tikkaratterizza lil dawn is-setturi ġodda tinsab fin-nuqqas 
ta’ strutturi ta’ rappreżentanza miż-żewġ naħat. Hemm għaddejjin l-ewwel proġetti bl-għan li 
jippromwovu l-ħolqien ta’ strutturi bħal dawn, u r-rapport tiegħi jappoġġa dawn l-isforzi 
b’mod ċar. 

Rekwiżiti ta’ kwalifiki

Tibdil soċjalment ġust ifisser ukoll li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-
persuni. L-ewwel nett, dan ifiser li jiġi żgurat li l-potenzjal tal-impjiegi tal-ekonomija 
ekoloġika jkun jista' fil-fatt jiġi sfruttat. Huwa biss jekk ikunu disponibbli biżżejjed impjegati 
mħarrġa adegwatament li jkun jista’ jitwettaq il-potenzjal ta’ tkabbir ta’ ċerti setturi. Min-
naħa l-oħra għandu jkun żgurat li t-tranżizzjoni tipprovdi opportunità lil kulħadd – liż-
żgħażagħ u lil dawk aktar anzjani, lin-nisa, lil dawk involuti fis-suq tax-xogħol u lil dawk li 
mhumiex. Illum għadu kmieni biex wieħed jobsor liema ammonti ta’ liema kwalifiki se 
jinħtieġu. Iżda huwa ċar li għandna nantiċipaw billi norjentaw lejn is-sostenibilità l-
possibilitajiet edukattivi u ta’ taħriġ kif ukoll l-istrateġiji tat-tagħlim tul il-ħajja. Se jinħtieġu 
programmi mfassla speċifikament biex jiġi żgurat li anki, pereżempju, ħaddiema li ilha 30 
sena taħdem fl-industrija tal-faħam ikollha opportunità li tibdel. Sabiex tintlaħaq ġestjoni 
b’suċċess tal-ħtieġa kbira ta’ kwalifiki ġodda, taħriġ mill-ġdid u taħriġ ulterjuri, wieħed 
għandu janalizza liema gruppi ta’ impjegati u ta’ persuni li qed ifittxu x-xogħol jeħtieġu 
appoġġ partikolari u jippjana l-miżuri rispettivi.

Tranżizzjoni soċjalment ġusta 

It-tranżizzjoni titlob livell għoli ta’ flessibilità, u f’xi każijiet saħansitra mobilità. L-eżempju 
tad-Danimarka, li jissemma ta’ spiss, juri kif il-bnedmin iħarsu lejn livell għoli ta’ flessibilità 
fis-suq tax-xogħol bħala ċans u mhux bħala periklu jekk tkun żgurata s-sigurtà soċjali bis-
saħħa ta’ sistemi statali u sħubijiet soċjali qawwija u jekk il-ġestjoni antiċipatorja tal-kwalifiki 
toffrilhom perspettivi. Huwa rekwiżit għas-suċċess tat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 
li matul il-fażijiet tranżitorji meħtieġa, il-ħaddiema jkunu mħarsa permezz tas-sigurtà soċjali 
xierqa.


