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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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. Jilqa' l-fatt li l-politika industrijali resqet fiċ-ċentru tal-attenzjoni politika fl-UE; 
jenfasizza li ekonomija reali solida b'bażi industrijali b'saħħitha hija essenzjali għal 
Unjoni sinjura, kompetittiva u ta' suċċess mil-lat ekonomiku, u sservi bħala l-aqwa kura 
kontra r-reċessjoni;

2. Jikkunsidra b'mod essenzjalment kritiku l-impenn selettiv tal-Kummissjoni għal sitt 
iswieq prijoritarji għall-investiment u l-innovazzjoni; jenfasizza aktar l-importanza tat-
titjib tal-kundizzjonijiet qafas għar-riċerka u l-iżvilupp u r-rwol ċentrali ta' impriżi li 
għadhom jibdew kif ukoll ta' SMEs bħala muturi tal-innovazzjoni Ewropea. 

3. Jemmen li huwa essenzjali li tiżdied b'mod sinifikanti l-kapaċità tar-riċerka u l-iżvilupp 
tal-Ewropa sabiex titħeġġeġ l-innovazzjoni u tingħata spinta lill-kompetittività Ewropea;

4. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi żviluppata s-sostenibbiltà tal-ekonomija tagħna sabiex 
jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija UE 2020, u jitlob li s-sostenibbiltà tkun element ewlieni 
fil-politika industrijali Ewropea; jinnota l-bżonn li jitħeġġu l-proċessi tal-produzzjoni 
ekoloġiċi, jiġi żgurat li l-prodotti għall-konsumatur ikollhom ħajja itwal, jitħeġġeġ ir-
riċiklaġġ u tkompli titjieb l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti manifatturati fis-suq intern.

5. Jinnota li l-produzzjoni industrijali fiż-żoni mbiegħda tal-UE qed tonqos b'mod 
drammatiku; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi biex tippromwovi d-distribuzzjoni 
uniformi tal-produzzjoni industrijali fl-Ewropa;

6. Huwa tal-fehma li hija biss politika industrijali proattiva u integrata, ibbażata fuq ir-
riċerka, l-innovazzjoni u suq uniku u li torbot flimkien oqsma tal-politika varji u 
strataġemmi dwar l-effiċjenza tar-riżorsi – inklużi l-politika tal-konsumatur u l-politika 
tas-suq tax-xogħol – li tista' toħloq kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli għall-kumpaniji 
fl-UE biex itejbu l-kompetittività tagħhom, u jistenna bil-ħerqa li jilqa' l-Pjan 
Direzzjonali għar-riforma tas-Suq Intern għall-prodotti industrijali;

7. Huwa tal-fehma li ż-żamma tal-kapaċità tal-manifattura eżistenti fi żminijiet ta' kriżi hija 
rekwiżit bażiku għal kwalunkwe politika industrijali; jemmen li dan jista' jinkiseb biss 
permezz ta' azzjoni preventiva u miżuri ta' ristrutturar introdotti bl-involviment sħiħ u 
attiv tal-impjegati;

8. Ifakkar fir-rwol tal-investimenti biex jistimulaw l-innovazzjoni u jrawmu t-tkabbir, u 
jenfasizza l-bżonn ta' aktar appoġġ għall-intraprenditorija f'termini ta' kundizzjonijiet 
kummerċjali aħjar;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti għal politika Ewropea ta' raggruppamenti fl-
għamla ta' kooperazzjoni bejn kumpaniji, fornituri, provvedituri ta' servizzi u ċentri ta' 
riċerka konnessi flimkien; josserva li filwaqt li politiki bħal dawn ilhom jeżistu żmien 
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twil fil-livell reġjonali u f’dak nazzjonali – u filwaqt li l-punti tajbin tagħhom s'issa ġew 
promossi biss politikament f'dan il-livell – ikkontribwew għall-kompetizzjoni bejn l-
ekonomiji fil-livell Ewropew ukoll; jemmen li l-benefiċċji li jistgħu jinkisbu mill-użu 
konġunt ta' riżorsi u kompetenzi għal kumpaniji, impjegati u reġjuni, anke fil-livell 
Ewropew, jista' jkun mod kif jiġi promoss żvilupp aktar bilanċjat tal-industrija u l-
kummerċ;

10. Iqis li qafas legali ċar u stabbli huwa prerekwiżit bażiku biex jitħeġġeġ it-tkabbir, u 
raġuni importanti addizzjonali għat-titjib tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-superviżjoni 
tas-suq bil-għan li jiġu żgurati s-sikurezza tal-prodotti u l-kundizzjonijiet għal kummerċ 
ġust; 

11. Jenfasizza l-importanza kruċjali ta' leġiżlazzjoni xierqa għal politika industrijali ta' 
suċċess u tal-bżonn li jiġu evitati miżuri fit-tul li jgħawġu l-kompetizzjoni, b'mod 
partikolari permezz ta' influwenza finanzjarja diretta sproporzjonata;

12. Jirrimarka li s-suq intern għad għandu potenzjal enormi mhux sfruttat biex jistimula l-
kompetittività u t-tkabbir kwalitattiv fl-UE, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jaċċeleraw l-isforzi tagħhom biex ineħħu l-ostakoli li għad fadal, għall-
benefiċċju tal-konsumaturi, l-impjegati u l-kumpaniji tal-UE, b'mod partikolari l-SMEs; 
jenfasizza, barra minn hekk, li għandhom jinħolqu u jissaħħu l-istrumenti ta’ previżjoni u 
finanzjament (assigurazzjoni, garanziji tal-ħlas, eċċ.) sabiex l-SMEs ikunu jistgħu 
jiżviluppaw fil-livell internazzjonali;

13. Jirrimarka li l-proċessi ta' manifattura industrijali qed isiru dejjem aktar ibbażati fuq l-
għarfien u li s-saħħa tal-industrija għalhekk tiddependi, b'mod kruċjali, fuq speċjalisti 
mħarrġa tajjeb; jitlob, għalhekk, koordinazzjoni mill-qrib bejn il-politika industrijali u t-
taħriġ;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta' banek nazzjonali tal-investiment għall-
SMEs u tieħu azzjoni li tippermetti lill-banek eżistenti tal-investiment għall-SMEs 
jespandu l-operat tagħhom fi Stati Membri oħrajn, skont il-kundizzjonijiet fis-seħħ 
f'dawk l-Istati Membri, bħala mezz biex tingħata spinta lill-produzzjoni industrijali;

15. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jkomplu jimplimentaw b'mod sħiħ l-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar, li jipprovdi qafas koerenti għal miżuri li jippromwovu t-tkabbir tal-
SMEs, u li għandu jkollu rwol fundamentali fil-politika industrijali b'saħħitha ġdida tal-
UE;

16. Huwa tal-fehma li l-fatt li r-riżorsi qed isiru dejjem aktar skarsi mhijiex biss kwistjoni li 
tirrigwarda s-sostenibbiltà, iżda hija kwistjoni li qed issir aktar fundamentali għall-
kompetittività tal-Ewropa u l-kumpaniji tagħha; jenfasizza l-importanza tal-effiċjenza fir-
riżorsi bħala l-prinċipju fundamentali li jiggwida l-aġenda Ewropea ta' 
riindustrijalizzazzjoni; jitlob, f'dan ir-rigward

– l-implimentazzjoni sħiħa u ambizzjuża tal-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal 
Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi;

– l-integrazzjoni tal-kunċett tal-użu sekwenzjali tar-riżorsi fil-politiki rilevanti kollha, 
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filwaqt li jiġi żgurat li l-materja prima skarsa tagħna tiġi sfruttata bis-sħiħ;

– lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u sussegwentement jużaw metodu 
ta' kontabilità tar-riżorsi li għandu jiġi integrat fil-baġits tal-UE u dawk nazzjonali 
fil-kapitoli kollha tagħhom (fejn kull wieħed minnhom jikkorrispondi għal attività), li 
mbagħad ikunu jistgħu jinqasmu f'artikoli u wara, fejn ikun meħtieġ, f'elementi, biex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni effiċjenti ta' kunsiderazzjonijiet dwar l-effiċjenza fir-
riżorsi fit-tfassil tal-politika;

17. Jagħraf l-importanza tat-traċċabbiltà tal-produzzjonijiet fir-rigward tal-għoti ta' setgħa 
lill-konsumaturi permezz ta' strumenti li jippermettulhom jagħmlu għażla aktar infurmata 
waqt ix-xiri u fir-rikonoxximent tal-impriżi tal-produzzjoni lokali għall-kompetenzi 
miksuba matul is-sekli;

18. Huwa tal-fehma li l-politika industrijali għandha tinkludi objettivi strateġiċi li huma ta' 
importanza kruċjali għall-kompetittività, bħall-ħolqien ta' infrastrutturi tat-trasport 
effiċjenti u interkonnessi, netwerk diġitali żviluppat ħafna u politika Ewropea dwar l-
enerġija;   

19. Iqis li l-inkoraġġiment u l-mobilizzazzjoni ta' investiment sinifikanti fir-riċerka mmirata 
lejn l-innovazzjoni strutturali u tal-prodotti huma prerekwiżit essenzjali għal kwalunkwe 
politika industrijali; 

20. Iqis li t-tkabbir industrijali Ewropew jista' jinkiseb biss permezz ta' pjan ta' investiment 
akkumpanjat b'miżuri b'saħħithom li jiffaċilitaw l-aċċess għall-kreditu; 

21. Jenfasizza li l-politika industrijali għandha tkun iggwidata mill-prinċipju ta' 'paga ugwali 
għal xogħol ugwali', sabiex ikunu żgurati kemm l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-post tax-
xogħol kif ukoll kundizzjonijiet ugwali għal impjegati fuq tipi differenti ta' kuntratt;

22. Jemmen li l-iżvilupp ulterjuri tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema, bl-użu ta' 
strumenti bħar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u t-taħriġ tul il-ħajja, 
b'mod partikolari għall-ħaddiema vulnerabbli, għandu potenzjal kbir biex itaffi n-nuqqas 
ta' persunal kwalifikat u biex jippromwovi t-tkabbir inklużiv;

23. Jagħraf li t-taħriġ fuq żewġ binarji jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal produzzjoni 
industrijali kwalitattiva u għal tkabbir sostenibbli fl-Ewropa, u jistieden lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri jippromwovu ulterjorment dan il-qasam u jistabbilixxuh fl-Ewropa 
kollha;

24. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw mill-aktar fis id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra 
ħlasijiet tard, peress li dan il-fenomenu jaffettwa b'mod partikolari lill-impriżi tal-
manifattura;

25. Jinkoraġġixxi l-isfruttament ulterjuri tal-potenzjal tal-proċedura ta' notifika 98/34, u 
jissuġġerixxi li l-Istati Membri jintroduċu l-verifika tal-kompetittività fil-valutazzjonijiet 
tal-impatt imwettqa fl-istadji tat-tfassil tal-proċessi leġiżlattivi nazzjonali, fil-qasam aktar 
wiesa' tat-'Test tas-Suq Uniku' li ntalab fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 
b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku;
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26. Jenfasizza l-importanza tal-komunikazzjoni maċ-ċittadini Ewropej dwar ir-rwol ewlieni 
tal-politika industrijali sabiex jitħeġġeġ it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa;

27. Jenfasizza li politika industrijali b'saħħitha għandha tkun akkumpanjata minn azzjoni biex 
tiġi ottimizzata l-pożizzjoni tal-prodotti tagħna fis-suq, u li għalhekk huwa essenzjali li 
jkun hemm enfasi fuq il-kwalità tal-prodotti; jenfasizza, ukoll, l-importanza li tiġi 
sostnuta, aġġornata u żviluppata l-bażi ta’ ħiliet artiġjanali fl-Ewropa;

28. Jenfasizza l-kontribut tal-kumpaniji li jipproduċu prodotti u servizzi ta’ livell għoli għat-
tkabbir, għall-impjiegi u għall-kompetittività fl-Unjoni Ewropea, peress li dan is-settur 
jirrappreżenta 3 % tal-PDG tal-UE, għandu fatturat annwali ta’ iktar minn 
EUR 400 biljun u jiġġenera kważi 1,5 miljun impjieg dirett u indirett fl-Ewropa, skont id-
dokument ta' ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-Kompetittività tal-industriji 
Ewropej ta’ livell għoli ppubblikat fis-26 ta' Settembru 2012;

29. Huwa favur koordinament aħjar tas-sistemi tat-taxxa tal-kumpaniji fl-UE permezz tal-
introduzzjoni ta' bażijiet tat-taxxa armonizzati;
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