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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li l-ekonomija ta' wara l-kriżi hi opportunità kbira għal tkabbir sostenibbli bbażat fuq 
il-ġustizzja soċjali u l-ekoeffiċjenza; jinnota li t-trasformazzjoni tal-ekonomiji Ewropej 
minn ekonomiji li jniġġsu għal ekonomiji ekoeffiċjenti se twassal għal bidliet kbar fil-
produzzjoni, d-distribuzzjoni u l-konsum, li għandhom jintużaw bħala opportunità biex 
nimxu lejn sostenibilità ġenwina mingħajr ma nipperikolaw il-prosperità jew l-impjiegi; 
jemmen li t-tranżizzjoni għal ekonomija bbażata fuq sorsi ta' enerġija li ma jniġġsux 
jeħtieġ li titqies bħala opportunità għal investiment fl-iżvilupp sostenibbli u mhux 
sempliċement bħala piż fuq il-baġits pubbliċi u privati;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa għodod tal-istatistika għall-evalwazzjoni tal-bilanċ 
nett ta' mpjiegi maħluqa permezz tal-'ekonomija l-ħadra';

3. Iqis li l-iżvilupp sostenibbli huwa bbażat fuq viżjoni fit-tul fejn it-tkabbir ekonomiku, il-
koeżjoni soċjali u l-ħarsien ambjentali jimxu id f'id u jagħtu appoġġ reċiproku lil xulxin; 
jiġbed l-attenzjoni dwar il-potenzjal li jirrappreżenta l-ħolqien ta' 'impjiegi ħodor' fl-
ekonomija sostenibbli, u jappoġġa d-definizzjoni tal-ILO għall-'impjiegi ħodor' bħala l-
impjiegi kollha li jrawmu l-iżvilupp sostenibbli; jenfasizza, madankollu, li l-impjiegi 
kollha fis-'setturi ħodor' għandhom ikunu akkumpanjati minn kundizzjonijiet tax-xogħol 
xierqa;

4. Jinnota li kien stmat li l-għadd ta' impjiegi ħodor' fl-Ewropa fl-2009 kien ta' 3.4 miljuni;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li t-tibdil fil-klima jiġi trattat b'mod urġenti sabiex it-tisħin jitrażżan sa 
2°C apparagun mal-livelli preindustrijali; hu tal-fehma li l-mira ta' tnaqqis ta' 20% għall-
2020 li qed tiġi implimentata attwalment mhix konformi mal-objettiv ġenerali, u huwa 
ħerqan li l-proposta timxi lejn mira ta' tnaqqis ta' mill-inqas 30% mill-aktar fis possibbli; 
konsegwentement iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa politiki speċifiċi biex tiżgura 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija ħadra, b'mod speċjali lejn it-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema 
għal impjiegi ħodor u assistenza biex l-industrija Ewropea ssir aktar ħadra fil-kuntest tas-
swieq dinjija, kif ukoll biex tinkuraġġixxi lis-settur privat jinvesti f'teknoloġiji b'livell 
baxx ta' emissjonijiet li jkunu favorevoli għall-innovazzjoni u għall-ħolqien tal-impjiegi;

6. Jenfasizza li qafas regolatorju stabbli, għat-tul u ambizzjuż huwa prerekwiżit għall-ksib 
tal-potenzjal sħiħ tal-impjiegi ħodor; hu tal-fehma li sabiex jintlaħqu l-miri tal-impjiegi 
tal-istrateġija UE 2020 għall-impjiegi ħodor, jeħtieġ ikun hemm miżuri konkreti u 
vinkolanti biex jintlaħaq tnaqqis assolut fl-użu tar-riżorsi naturali, flimkien ma' miri 
ambjentali oħrajn; 

7. Hu tal-fehma li l-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-UE għandha potenzjal sinifikanti 
biex toħloq impjiegi ġodda f'oqsma bħall-arja, l-ħamrija, l-enerġija, is-servizzi pubbliċi, l-
agrikoltura, it-trasport u l-ġestjoni ambjentali; jistieden lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw leġiżlazzjoni tal-UE li jistgħu jwasslu għal investiment ġdid fit-teknoloġiji 
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li jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-impjiegi;

8. Jirrimarka li l-esiġenza ta' prattiċi agrikoli favur l-ambjent għandha twassal għal żidiet 
sinifikanti fl-impjiegi u fid-dħul fis-settur agrikolu;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li ssir enfasi fuq il-bijodiversità fil-kuntest tal-ħolqien ta' 'impjiegi 
ħodor' fl-Ewropa kollha, b'mod speċjali fl-implimentazzjoni tan-netwerks Natura 2000; 
jirrimarka li l-ekoturiżmu huwa settur li jinsab fuq quddiem f'termini ta' ħolqien ta' 
impjiegi ħodor, u qed juri rata ta' tkabbir fir-reġjun ta' 20% fis-sena; huwa favur ukoll li 
ssir enfasi fuq il-potenzjal li jinħolqu impjiegi minn attivitajiet rikreattivi marbuta man-
natura;

10. Jenfasizza li s-sussidji biex is-settur tat-trasport urban isir aktar aħdar se jkunu ta' 
benefiċċju għall-ħolqien tal-impjiegi kemm-il darba dawn jiġu investiti fit-trasport 
pubbliku;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tati d-definizzjoni tagħha ta' 'impjiegi ħodor'; Jistieden lill-
Kummissjoni tagħti prijorità lill-impjiegi ħodor fl-iżvilupp ta' politiki dwar l-enerġiji li 
jiġġeddu, l-effiċjenza enerġetika, il-ġestjoni tal-iskart u r-riċiklaġġ, u r-ristrutturazzjoni 
tal-bini;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi, sal-2011, strateġija li tinkludi miżuri 
leġiżlattivi u mhumiex sabiex jinkoraġġixxu l-impjiegi ħodor li huma sors ta' tkabbir u 
prosperità għal kulħadd; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintegraw 
politiki mmirati għar-riklassifikazzjoni u għat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema għall-impjiegi 
ħodor mal-politika l-oħra kollha tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li din l-istrateġija tiġi integrata 
fit-tipi kollha ta' impjiegi, kemm f'dawk ta' ħiliet għolja, kemm f'dawk ta' ħiliet medji u 
kemm f'dawk ta' ħiliet baxxi;

13. Jinnota li l-paragrafu 8 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 Ottubru 2009 jistieden lill-
Kummissjoni tagħmel reviżjoni urġenti settur b'settur tas-sussidji li għandhom impatt 
negattiv fuq l-ambjent u li huma inkompatibbli mal-iżvilupp sostenibbli jistieden lill-
Kummissjoni taġixxi fuq dawk il-konklużjonijiet minnufih, billi teżamina l-mezzi kif tista' 
tqassam dawk is-sussidji fil-baġit b'appoġġ għal attivitajiet ġodda relatati mal-ekonomija 
sostenibbli;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkorpora d-disa' kompetenza ewlenija dwar l-ambjent, it-
tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli – essenzjali f'soċjetà ta' għarfien – fil-qafas ta' 
tagħlim tul il-ħajja;

15. Jistieden lill-Istati Membri jadattaw is-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ għall-ħtiġiet ta'
ekonomija sostenibbli ġdida;

16. Jemmen li, meta niġu għall-benesseri taċ-ċittadini, l-ambjent u l-politika soċjali jimxu id 
f'id fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew; jirrimarka li dawk l-
organizzazzjonijiet li jinvestu fi prattiki ekoeffiċjenti se jgħinu biex jinħoloq ambjent tax-
xogħol aħjar għall-persunal u għall-impjegati, u jista' konsegwentement ikunu aktar 
produttivi; jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu l-Iskema Ewropea għall-
Ekoġestjoni u l-Verifika (EMAS) u biex jinkoraġġixxu lis-setturi ekonomiċi kollha ħalli 
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jirsistu biex jiksbu r-reġistrazzjoni fl-EMAS;

17. Ifakkar li l-kuntratti pubbliċi jikkostitwixxi sehem kbir mis-suq u jista' jipprovdi inċentivi 
sinifikanti biex l-ekonomija issir aktar ħadra; jitlob, għalhekk, li l-kuntratti pubbliċi kollha 
jkunu jesiġu standards ambjentali għoljin;

18. Huwa konvint li l-introduzzjoni ta' teknoloġija ħadra li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi 
mhix ser tkun biżżejjed sabiex jintlaħaq żvilupp sostenibbli sakemm iż-żidiet fil-
produttività jibqgħu jiġu skambjati ma' dħul akbar; hu tal-fehma, barra minn hekk, li l-
investiment tal-qligħ mill-produttività f'iżjed ħin liberu u fi ġranet tax-xogħol iqsar, 
minflok f'pagi ogħla u f'konsum dejjem jiżdied, ikun jagħmel sens minn perspettiva 
ambjentali;

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jaqsmu l-esperjenzi u l-aħjar prattiki fil-qasam tal-
opportunitajiet tax-xogħol meta jittrattaw l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tat-
tibdil fil-klima;

20. Huwa tal-fehma li hija meħtieġa ħafna aktar riċerka biex jitkejjel l-impatt tal-politiki 
ambjentali u dawk relatati mat-tibdil fil-klima fuq il-ħolqien nett tal-impjiegi; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tagħmel dan il-qasam prijorità fl-ambitu tat-8 Programm ta' Qafas;

21. Jemmen li għandu jsir aktar biex jiġu internalizzati l-ispejjeż esterni; jistieden lill-
Kummissjoni tuża għodod tal-politika eżistenti - jew tiżviluppa għodod ġodda jekk ikun 
meħtieġ - biex tattribwixxi l-ispejjeż, u biex tiżgura li l-proposti tal-politika ġejjiena 
jirriflettu s-sejbiet;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iniedu kampanji ta' informazzjoni u 
kuxjenza pubblika dwar l-iżvilupp ta' impjiegi ħodor f'ekonomija sostenibbli;

23. Jirrikonoxxi li l-NGOs u l-għaqdiet tal-ħaddiema għandhom sehem importanti fl-iżvilupp 
tal-potenzjal ta' impjiegi ħodor, fir-rigward tal-kontribut tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, bħala impjegaturi u fil-qawmien tal-kuxjenza pubblika;
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