
AD\875896MT.doc PE464.793v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2011/2067(INI)

1.9.2011

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar l-Aġenda għal Ħiliet u Impjiegi Ġodda
(2011/2067(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Niki Tzavela



PE464.793v02-00 2/7 AD\875896MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\875896MT.doc 3/7 PE464.793v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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. Jilqa' "Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda" bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020, waqt 
li jqis li l-Ewropa teħtieġ miri speċifiċi u miżuri konkreti sabiex taħdem għal għanijiet 
komuni f'termini tal-ħolqien ta' impjiegi u l-promozzjoni ta' tkabbir sostenibbli u 
inklussiv, li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' reazzjonijiet koordinati bejn l-Istati Membri;

2. Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni tal-ħtieġa li jiġu promossi l-intraprenditorija u l-
impjieg indipendenti; huwa tal-opinjoni li l-istabbiliment ta’ ambjent xieraq u ta’ inċentivi 
għall-ħolqien u ż-żamma tan-negozji huwa kruċjali, iżda mhux biżżejjed għall-iżvilupp 
tal-ekonomija Ewropea; għaldaqstant, jenfasizza li t-taħriġ xieraq tal-ħiliet 
intraprenditorjali huwa meħtieġ kemm fil-livell ta’ edukazzjoni medja u kif ukoll fil-livell 
ta' edukazzjoni ogħla sabiex ikun żgurat li l-Ewropa ma tibqax lura meta mqabbla mal-
atturi l-oħra; jenfasizza r-rwol tal-Istitut Ewropew tat-Teknoloġija fit-trawwim tal-ħolqien 
u l-iżvilupp tan-negozju permezz ta’ riċerka mmexxija mill-innovazzjoni u enfasi qawwija 
fuq l-intraprenditorija;

3. Jilqa’ l-ewwel prijorità tal-Kummissjoni li tagħti impetu ġdid lill-flessigurtà billi ssaħħaħ 
l-erba’ komponenti tagħha: arranġamenti kuntrattwali flessibbli u affidabbli, politiki attivi 
fis-suq tax-xogħol, tagħlim u taħriġ tul il-ħajja u sistemi tas-sigurtà soċjali moderni;

4. Jistieden lill-Istati Membri u, fejn xieraq, lir-reġjuni biex jistabbilixxu ċentru tas-
sorveljanza tal-impjiegi li jiffoka fuq il-bżonnijiet futuri sabiex dawn jiġu antiċipati u biex 
jipprovdu kwalifiki li jimmassimizzaw il-probabbiltà li wieħed isib impjieg, b’mod 
partikolari għaż-żgħażagħ;

5. Itenni l-ħames miri ewlenin tal-Unjoni li huma l-promozzjoni tal-impjiegi, it-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, li jintlaħqu l-objettivi tat-tibdil 
fil-klima u l-enerġija, it-titjib tal-livelli ta’ edukazzjoni u l-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali;

6. Jenfasizza li l-politika tal-impjiegi hija qasam ta’ kompetenza nazzjonali u li s-swieq tax-
xogħol huma strutturalment differenti;

7. Jenfasizza li għandha ssir aktar enfasi fuq il-promozzjoni ta’ inklinazzjonijiet 
intraprenditorjali fost l-istudenti u r-riċerkaturi, billi jkun hemm strumenti finanzjarji 
ġodda għad-dispożizzjoni ta’ negozji ġodda u ta’ ditti li qed jikbru b’rata mgħaġġla u 
permezz ta’ appoġġ fl-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ta’ suċċess fis-suq tal-UE;

8. Jistieden lill-Kumitati Ewropej għad-Djalogu Soċjali biex jassistu fit-tqabbil aħjar bejn it-
taħriġ attwali u d-domanda attwali u futura permezz ta’ pjan direzzjonali li jistabbilixxi 
objettivi u indikaturi ċari għas-sorveljanza tal-progress;

9. Jiġbed l-attenzjoni għall-konklużjoni tal-Kummissjoni li t-teknoloġiji u l-iżviluppi l-ġodda 
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fl-organizzazzjoni tax-xogħol jidhru li jwasslu għal espansjoni sinifikanti fl-impjiegi fiż-
żewġ truf tal-ispettru tax-xogħol;

10. Jiddispjaċih għall-fatt li fi żmien ta’ kriżi, l-Istati Membri naqqsu l-baġits tagħhom għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestu iżjed fis-
sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

11. Jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqas ta’ progress fit-tnaqqis tan-numru ta’ nies li, minkejja li 
huma impjegati, qed jgħixu taħt il-livell minimu tal-faqar; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jippromwovu impjiegi ta’ kwalità li huma mħallsin tajjeb u li joffru 
kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u li ma jagħmlux ħsara lis-saħħa; 

12. Jirrimarka l-importanza tas-suġġerimenti komprensivi proposti dwar it-tagħlim tul il-ħajja 
u l-enfasi li għandha titqiegħed fuq l-integrazzjoni ta' kompetenzi tal-ICT u l-alfabetiżmu 
diġitali (il-ħiliet elettroniċi) fit-tagħlim tul il-ħajja u fil-politiki ewlenin tal-edukazzjoni, 
sabiex jingħeleb id-defiċit serju ta’ persunal kwalifikat, bħalma huma l-prattikanti tal-ICT 
u r-riċerkaturi, li qed jhedded li jimmina l-kompetittività ekonomika futura tal-UE;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li min iħaddem jiġi involut fil-ġestjoni tal-istituzzjonijiet edukattivi u 
fl-iżvilupp tal-korsijiet, il-metodi ta’ tagħlim, l-apprendistati, il-valutazzjoni u l-kwalifiki; 
jenfasizza l-importanza li jingħataw inċentivi għal min iħaddem li joffri taħriġ għal 
persuni b’ħiliet baxxi jew mingħajr ħiliet u, konsegwentement, ta' opportunitajiet biex 
jiksbu esperjenza prattika direttament fuq il-post tax-xogħol;

14. Jindika l-fatt, rikonoxxut ukoll mill-Kummissjoni, li għandu jsir investiment sinifikanti 
fil-ħiliet ambjentali sabiex jiġi żgurat li l-Ewropa tilħaq l-objettivi 2020 tagħha għal 
ħaddiema fis-settur ambjentali u biex jiġi żgurat li s-sistema ekonomika tagħha tista’ 
topera b’mod iżjed sostenibbli u għaldaqstant tibqa’ kompetittiva fil-futur;

15. Jenfasizza l-ħtieġa għal edukazzjoni mmirata lejn l-innovazzjoni; jenfasizza li għandhom 
jiġu promossi kemm il-ħsieb mhux skematiku u astratt, kif ukoll l-edukazzjoni teknika 
meħtieġa biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-futur;

16. Jenfasizza li għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat li t-tfal kollha jiżviluppaw ħiliet tal-IT 
fundamentali minn età żgħira, li l-IT għandha għaldaqstant tiġi inkluża fl-edukazzjoni fl-
iskola primarja u li l-Ewropej kollha għandu jkollhom aċċess irħis u faċli għall-internet;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja “Alleanzi ta’ Għerf” biex tiżviluppa programmi 
ġodda ta’ taħriġ li jeliminaw id-diskrepanzi fil-ħiliet innovattivi u jissodisfaw il-ħtiġijiet 
tas-suq tax-xogħol;

18. Jinnota li, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE 2020, ir-rispons tal-Istati Membri għad-
domandi tal-industrija f’dak li jirrigwarda l-forza tax-xogħol meħtieġa għandu jkun iżjed 
flessibbli;

19. Jemmen li, fil-kuntest tal-istrateġija għal ħajja attiva itwal, mhux qed isir biżżejjed biex 
persuni ikbar fl-età jiksbu l-ħiliet tal-IT, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiżviluppaw programmi edukattivi wesgħin għal dan il-grupp;
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20. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex isaħħu l-għoti ta’ edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali sabiex jgħinu biex jipprovdu l-ħiliet ġodda meħtieġa fis-suq tax-xogħol;

21. Josserva li l-mobilità tax-xogħol fost il-pajjiżi għadha baxxa, u jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra t-twaqqif ta' servizz pan-Ewropew biex jidderieġi l-forza tax-xogħol 
kwalifikata lejn postijiet tax-xogħol battala madwar l-Ewropa u b'hekk jappoġġja suq tax-
xogħol Ewropew ta' valur miżjud. F'dan il-kuntest, iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jeliminaw l-ostakli għall-moviment liberu tal-ħaddiema u jitlob l-implimentazzjoni sħiħa 
tal-proġetti tas-Suq Uniku 2012 proposti mill-Kummissjoni; jenfasizza l-importanza ta’ 
strateġija usa’ li tikkombina l-ħolqien tax-xogħol, li tissodisfa ħtiġijiet ġodda u emerġenti 
fis-suq tax-xogħol Ewropew, u li telimina restrizzjonijiet tax-xogħol fl-UE u l-ostakli li 
għad fadal fi ħdan is-suq intern tal-UE;

22. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li l-Kunsilli tas-Settur Ewropew dwar l-impjiegi u 
l-ħiliet għandhom jiġu stabbiliti biex jiġbru l-informazzjoni miżmuma mill-Istati Membri 
u r-reġjuni sabiex jgħinu fil-koordinazzjoni tal-isforzi tal-partijiet kollha kkonċernati;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-ħiliet ikunu jaqblu iktar mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; jilqa’ l-
inizjattiva tal-Kummissjoni f'din il-kwistjoni;

24. Peress li huwa stmat li fl-2015 se jkun hemm nuqqas ta’ professjonisti fl-IT li jvarja bejn 
384 000 u 700 000 impjieg, filwaqt li d-defiċit stmat fis-settur tas-saħħa huwa ta’ madwar 
miljun professjonist u dak għar-riċerkaturi huwa ta’ miljun ieħor, jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri sabiex jiżguraw il-livell meħtieġ ta’ 
riżorsi umani b’ħiliet f’dawn l-oqsma;

25. Jenfasizza l-importanza tal-SMEs u l-kontribut tagħhom għall-ħolqien tax-xogħol, u jilqa' 
miżuri bħall-qtugħ tal-burokrazija mfassla biex jiffaċilitaw it-twaqqif ta' negozji ġodda. 
Jenfasizza r-rwol importanti li jista' jkollu l-BEI, partikolarment billi jkattar programmi 
bħal JASMINE u JEREMIE, li jistgħu jipprovdu appoġġ sostenibbli għall-bżonnijiet tal-
SMEs; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi pprovdut appoġġ lill-SMEs mhux biss biex isibu nies bil-
ħiliet it-tajba iżda anke biex jaġġornaw il-ħiliet tagħhom; jinnota li fil-kuntest tal-pjan 
direzzjonali lejn Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza, l-SMEs jeħtieġu appoġġ biex 
jaġġornaw il-kompetenzi tagħhom f'termini ta' żvilupp sostenibbli u riċerka u 
innovazzjoni;

26. Huwa tal-opinjoni li l-SMEs jista’ jkollhom, u qed ikollhom, rwol importanti ħafna fit-
taħriġ kemm f’setturi innovattivi speċjalizzati ħafna kif ukoll f’dawk li jirrikjedu l-ħiliet 
manwali bażiċi meħtieġa għal ħafna servizzi; jinnota li għalhekk tinħtieġ kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-SMEs u l-istabbilimenti edukattivi; huwa tal-fehma li l-faċilitazzjoni tal-
assistenza finanzjarja għal apprendistati u taħriġ prattiku fis-settur tal-SMEs għandha 
titqies ukoll;

27. Jenfasizza l-importanza ta’ internet liberu u rregolat b’intelliġenza għal intraprendituri 
ġodda u għal dawk li joħolqu l-impjiegi; iqis li l-fiduċja tal-utenti tal-internet fis-sistema u 
l-fiduċja tagħhom li l-integrità ma tkunx kompromessa huwa kruċjali għal mudelli 
kummerċjali ġodda tal-internet;

28. Jindika li l-Unjoni Ewropea ma għandhiex biżżejjed ditti innovattivi intensivi fir-riċerka u 
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l-iżvilupp u li n-nuqqas serju ta’ ħiliet fl-innovazzjoni u l-litteriżmu diġitali jfisser li l-
SMEs ma jistgħux jadottaw mudelli kummerċjali innovattivi u intelliġenti u teknoloġiji 
ġodda;

29. Jenfasizza li t-tendenzi fis-suq tax-xogħol attwali fi kwalunkwe Stat Membru huma 
influwenzati minn kwistjonijiet strutturali f’dak il-pajjiż, u li konsegwentement l-
inizjattivi fil-livell Ewropew għandhom jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet nazzjonali;

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex tosserva l-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" u biex tqis 
il-ħtiġijiet tal-SMEs meta tfassal il-liġi tax-xogħol;

31. Fid-dawl taż-żieda fil-qgħad, jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-livelli tal-impjegati 
fl-uffiċċji tax-xogħol sabiex ilaħħqu man-numru li qed jiżdied ta’ nies li jfittxu xogħol; 
jemmen li l-uffiċċji pubbliċi tal-impjieg jista’ jkollhom rwol ikbar billi jipprovdu servizzi 
tul il-ħajja, joffru faċilitajiet għall-valutazzjoni tal-ħiliet, jistabbilixxu profili u jipprovdu 
taħriġ, gwida professjonali individwali u servizzi ta’ konsultazzjoni għall-klijenti (sew 
jekk ikunu ħaddiema u sew jekk min iħaddem); 

32. Jistieden lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 152 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, iżżid il-promozzjoni tar-rwol tal-maniġment u l-ħaddiema f’kull settur 
industrijali fl-Ewropa, filwaqt li tirrispetta l-awtonomija tagħhom;

33. Iqis li l-Aġenda għal Ħiliet u Impjiegi Ġodda għandha tiġi kkunsidrata flimkien mal-
Programm Qafas tar-Riċerka tal-UE, u li s-sinerġiji bejniethom jistgħu joħolqu tkabbir u 
impjiegi;

34. Jappoġġja, skont l-Artikolu 155 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), djalogu bejn il-maniġment u l-ħaddiema u jħeġġiġhom biex jidħlu f’relazzjonijiet 
kuntrattwali, inklużi ftehimiet; jirrakkomanda li fl-implimentazzjoni ta’ ftehim konkluż 
fil- livell Ewropew, il-maniġment u l-ħaddiema f’kull settur industrijali jużaw il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 155(2) TFUE għal kwistjonijiet koperti mill-Artikolu 153 TFUE;

35. Jenfasizza l-importanza tas-sħubiji fil-livell reġjonali u lokali li jqarrbu s-servizzi pubbliċi, 
l-edukazzjoni u l-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u lil min iħaddem, mill-aspett tat-
tnaqqis tal-qgħad f’livell reġjonali u lokali;
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