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L-INDUSTRIJA FL-EWROPA FIL-QOSOR

L-industrija tal-UE tirrappreżenta madwar terz tal-valur gross miżjud fl-UE, b’madwar ¾ tal-
esportazzjonijiet Ewropej magħmula minn prodotti industrijali, u b’terz tal-impjiegi, li 
jipprovdu l-għajxien għal madwar 57 miljun persuna. Jekk jitqies l-effett multiplikatur, li bih 
kull impjieg fl-industrija joħloq madwar żewġ impjiegi f’servizzi relatati, l-impatt tagħha fuq 
l-impjiegi hu saħansitra aktar sostanzjali. 

L-industrija fl-UE27 (Eurostat)
% tal-Valur 

Gross Miżjud 
(2008)

Impjiegi (2008)
% tat-total            f’miljuni

# ta’ intrapriżi 
f’000’s (2007)

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri 1 0.4 0.8 21.4
Manifattura 16.8 16.8 37.0 2 323
Provvista tal-elettriku, gass u 
ilma

2.3 0.8 1.7 36.0

Kostruzzjoni 6.4 8.4 17.0 3 090
TOTAL 26.5 26.4 56.5 5 470.4

L-ISKOPERTA MILL-ĠDID TAL-INDUSTRIJA FL-EWROPA

Il-kriżi ekonomika qawwija reċenti laqtet lill-industrija Ewropea.Iżda l-kriżi żvelat ukoll l-
importanza tal-industrija għall-ekonomija tal-UE u wriet biċ-ċar li ma sarx biżżejjed sabiex 
jiġu indirizzati b’mod komprensiv il-ħtiġijiet fil-klima ta’ sfida attwali. Attwalment l-
industrija spiss tingħata rwol sekondarju meta mqabbla mas-setturi finanzjarji u tas-servizzi, li 
jingħataw aktar prominenza. Il-politika industrijali tal-UE spiss baqgħet iffukata fuq l-idea li 
s-swieq għandhom jirregolaw lilhom infushom u s'issa dan sar primarjament permezz ta' 
miżuri individwali, kważi mingħajr l-ebda koordinament fost l-Istati Membri (SM). Fil-parti l-
kbira tagħha, din kienet reazzjoni għal kuntest li qed jinbidel u rarament kienet azzjoni 
bbażata fuq analiżi bil-quddiem. 

L-ISFIDI KONTINWI

L-industrija diġà kienet għaddejja minn proċess ta’ ristrutturar qabel il-bidu tal-kriżi 
ekonomika. Attwalment qed tiffaċċja firxa ta’ sfidi li jissaħħu b’mod reċiproku:

a) L-industrija kienet affettwata b’mod kontinwu u fil-fond mill-isfidi mgħaġġla fl-
iżvilupp tal-ekonomija globali. Id-distinzjoni bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li 
qegħdin jiżviluppaw u s-setturi tradizzjonali ta’ dominju tagħhom qed tinbidel ta’ 
kuljum permezz ta’ kompetizzjoni dejjem aktar intensa. It-talbiet tas-suq globali 
qegħdin jevolvu malajr u jeħtieġu tiġdid fl-orjentament, fl-istrutturar u fl-
ispeċjalizzazzjoni tal-intrapriżi. Id-diviżjoni internazzjonali tax-xogħol il-ġdida, 
b’ekonomiji li qed jiżviluppaw b’ħeffa, bħaċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil u r-Russja, qed 
iżżid il-pressjoni tal-globalizzazzjoni. 

b) Qed isseħħ forma ġdida ta’ globalizzazzjoni bi progressjoni lejn soċjetà tal-għarfien 
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globali fejn l-innovazzjoni u r-riċerka huma iktar importanti minn numru ta' ħaddiema 
u x-xogħol manwali bħala l-forzi mexxejja tat-tkabbir u l-kompetittività.

c) It-tibdil fil-klima hu irriversibbli u mhux negozjabbli. L-isplużjoni fit-tiġrija 
ekonomika dinjija xeħtet pressjoni qawwija fuq kull tip ta’ riżorsa. Meta titqies il-
ħtieġa li jittaffa t-tibdil fil-klima u tiġi protetta l-bijodiversità, bl-iskarsità tal-materja 
prima u biż-żieda fit-talba, l-industrija teħtieġ li timxi lejn produzzjoni ħielsa mill-
karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. 

d) It-tibdiliet demografiċi qed iwasslu għal bidla qawwija fil-profil kemm tal-konsumatur 
kif ukoll tal-fornitur. Bl-età medja dejjem ixjaħ, hemm ħtieġa ta' prodotti, forom ta’ 
trasport u organizzazzjoni tax-xogħol ġodda. Ser ikun hemm nuqqas ta' ħaddiema 
ikkwalifikati.

e) L-urbanizzazzjoni mgħaġġla toħloq sfidi ġodda għall-mobilità, il-bini u l-loġistika, 
fost l-oħrajn. 

IT-TISĦIĦ TAL-APPROĊĊ KOMUNI GĦALL-POLITIKA INDUSTRIJALI

Bit-tressiq ta’ inizjattiva prominenti, l-Istrateġija Ewropa 2020, għall-ewwel darba, 
tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ approċċ ġdid. Wasal iż-żmien li l-UE tapprofitta bis-sħiħ mill-
opportunitajiet komuni għat-tiġdid sostenibbli u għall-iżvilupp ulterjuri tal-bażi industrijali 
b’impjiegi ta’ kwalità. L-industrija Ewropea għandha iżżomm il-kmand tal-oqsma ewlenin, u 
m'għandhiex timxi wara ħaddieħor. Wasal iż-żmien li l-UE tagħżel id-direzzjoni tagħha għall-
industrija tal-futur. L-UE għandha tiżgura l-ħolqien tal-valur miżjud fi ħdan l-UE nnifisha.

Jidher ċar li politika industrijali ta’ suċċess għandha tkun inkorporata kemm: 

 fl-arkitettura l-ġdida tas-settur finanzjarju u
 fil-koordinament makroekonomiku partikolari tal-politiki ekonomiċi, fiskali u baġitarji 

lejn it-tkabbir u l-impjiegi mingħajr dumping fiskali (pereżempju l-armonizzazzjoni 
fiskali tal-kumpaniji)

Il-falliment tal-paradigma tal-awtoregolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji għandu jwassal 
għal qafas regolatorju komprensiv ġdid li jkun kapaċi jreġġa’ lura s-sistema finanzjarja għall-
kwalità l-iktar importanti tagħha: dik li tibdel it-tfaddil f’investimenti produttivi, speċjalment 
għall-industrija u għall-SMEs. 

Għandhom jinħatfu l-opportunitajiet pprovduti mill-Artikolu 173 tat-Trattat tal-UE. Jenħtieġ 
l-iżvilupp konġunt bejn l-UE u l-Istati Membri ta’ politika industrijali koerenti u mhux 
ambigwa flimkien ma’ strateġija u indikaturi ċari għall-iżgurar u l-monitoraġġ tas-suċċess. It-
tendenzi differenti fil-politika industrijali (il-protezzjoniżmu, il-governanza, l-inċentivi, il-
kompetittività) m’għandhomx jitħallew jimxu għal rashom mingħajr kontroll.

POLITIKA INDUSTRIJALI INTEGRATA U SOSTENIBBLI ĠDIDA FL-UE
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Il-politika industrijali tal-UE għandha tkun immirata lejn it-tiġdid sostenibbli, ekoeffiċjenti u 
globalment kompetittiv tal-bażi industrijali u lejn it-transizzjoni sostenibbli minn industrija 
primarjament produttiva għal waħda tal-għarfien. L-integrazzjoni tal-politiki tal-UE kollha 
bil-ġbir flimkien tal-aspetti kollha b’impatt fuq l-industrtija hi kruċjali.Din teħtieġ livell ta’ 
kooperazzjoni ġdid fi ħdan il-Kummissjoni u kooperazzjoni mal-atturi kollha.

Ir-rapporteur hu tal-opinjoni li hemm 15-il “bażi essenzjali” li għandhom jiġu trattati mill-
approċċ il-ġdid għall-industrija fl-Ewropa. 

1) Il-bini ta’ katina ta’ innovazzjoni

Neħtieġu riċerka marbuta mar-riċerka, l-iżvilupp tal-innovazzjoni u l-applikazzjoni tagħha tul 
il-katina ta' innovazzjoni kollha kemm hi. L-innovazzjoni tmur lil hinn mill-innovazzjoni 
teknoloġika; tfisser ukoll l-innovazzjoni organizzattiva, l-innovazzjoni tal-mudelli 
kummerċjali, tad-disinn u tal-kwalità tal-prodott.Biex nippromwovu l-innovazzjoni neħtieġu 
l-ħolqien ta’ qafas ta’ għajnuna għall-innovazzjoni b’normi, standards, brevetti u protezzjoni 
tad-drittijiet tal-awtur.It-teknoloġiji transsettorjali bażiċi l-ġodda (pereżempju l-ICT, il-
mobilità, l-enerġija, il-bijo u n-nanoteknoloġija) għandhom jiġu enfasizzati u żviluppati 
Neħtieġu strateġiji koerenti li jippermettu l-konverġenza ta' u l-kooperazzjoni bejn is-setturi 
ta' innovazzjoni differenti. Il-politika ta’ innovazzjoni tal-UE għandha tkun iffukata fuq id-
dgħjufijiet tal-katina tal-valuri. L-oqsma ewlenin tal-ġejjieni, bħas-sostenibilità, it-tibdil 
demografiku u l-urbanizzazzjoni għandhom jiġu trattati permezz ta’ soluzzjonijiet ġodda.

2) It-tkabbir tal-effiċjenza tar-riżorsi

Il-produttività tax-xogħol tul l-aħħar deċennji żviluppat b’rata aktar mgħaġġla mill-
produttività tar-riżorsi (enerġija u materjal). Fl-industrija, l-ispejjeż ta' xogħol jirrappreżentaw 
madwar l-20% filwaqt li dawk tar-riżorsi l-40%. Żieda qawwija fil-produttività tar-riżorsi 
skont standards tal-UE, inċentivi u objettivi komuni u tal-kumpaniji u l-promozzjoni ta' 
sistemi għall-aħjar teknoloġija disponibbli jsaħħu s-sostenibilità u l-kompetittività globali tal-
industrija Ewropea b'perspettivi ġodda tas-suq fil-katini tal-valur globali, u jwasslu għall-
protezzjoni tal-impjiegi fl-Ewropa. Għandu jsir kalkolu tal-“bagalja ekoloġika" tal-kumpaniji 
permezz ta’ rapport ta’ sostenibilità obbligatorju.

3) Miri ċari għal prodotti sostenibbli

Il-produzzjoni sostenibbli għandha tissaħħaħ bi standards koordinati eko-innovattivi tal-
prodott imsejsa fuq l-analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja (pereżempju id-direttiva dwar l-eko-disinn, l-
istandards għall-binjiet u l-karozzi). 

4) L-użu ta’ offerti pubbliċi

L-offerti pubbliċi għandhom ikunu strumenti li jintroduċu prodotti u servizzi ġodda u 
sostenibbli fis-setturi pubbliċi u f’dawk privati. L-opportunitajiet offruti mid-Direttiva 
2004/181 għandhom jiġu użati b’konsistenza. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa għal iffukar 
aħjar tal-infiq pubbliku fuq investimenti fil-futur, primarjament għall-benefiċċju tal-

                                               
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114-240.
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ekonomija tal-għarfien u tal-innovazzjoni industrijali. 

5) It-tisħiħ tal-produzzjoni tal-enerġija nadifa

Il-politika industrijali u l-enerġija għandhom rabta mill-qrib. Provvista tal-enerġija tajba hi 
obbligatorja filwaqt li l-enerġiji rinnovabbli huma s-swieq il-ġodda għat-tkabbir li jwasslu 
għal impjiegi ġodda ta’ kwalità. Il-politika industrijali teħtieġ politika tal-enerġija għat-tul, li 
tiżgura politika għat-tibdil fil-klima, prezzijiet tal-enerġija raġonevoli u sigurtà ta' provvista 
filwaqt li jkun evitat it-telf tal-karbonju.  

6) Strateġija konvinċenti dwar il-materja prima

L-industrija Ewropea tiddependi fuq aċċess affidabbli għar-riżorsi ta’ materja prima, kull ma 
jmur qed isir aktar problematiku. Barra mill-garanzija ta' provvisti suffiċjenti ta' riżorsi ġusta, 
jeħtieġ l-iżvilupp parallel ta' politika adegwata għal persentaġġ ta' riċiklar tar-riżorsi eżistenti 
għoli (jiġifieri d-direttiva WEEE) u l-waqfien tal-esportazzjoni tal-iskart, li għandhom jiġu 
enfasizzati permezz tar-riċerka u l-iżvilupp meħtieġa. L-ostakoli għall-kummerċ 
internazzjonali ġust u għall-ħtiġijiet ta’ riżorsi industrijali ewlenin għandhom jiġu trattati 
b’mod kontinwu.

7) It-tiswir mill-ġdid tal-kummerċ għal koeżistenza ġusta u għal produzzjoni sostenibbli

Jidher biċ-ċar li l-politika kummerċjali internazzjonali hi fundamentali għall-produzzjoni 
sostenibbli. Il-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu iżda hu parti mill-istrateġija industrijali. Il-
politika kummerċjali għandha tipprovdi aċċess għas-swieq ewlenin u ta’ tkabbir fuq bażi 
ndaqs. Is-sistema bbażata fuq regoli multilaterali skont id-WTO, bir-riżoluzzjoni tal-kunflitti 
tagħha, hi l-aktar mezz effettiv u leġittimu għall-ġestjoni u l-espansjoni trasparenti tar-
relazzjonijiet kummerċjali. Il-produzzjoni sostenibbli teħtieġ ambjent ta’ xogħol u ta’ ħlas 
deċenti, kif ukoll ta’ standards ambjentali obbligatorji. Dan għandu jiġi stipulat fil-ftehimiet 
kummerċjali. 

8) It-tfassil ta’ politika industrijali settorjali obbligatorja

Approċċi settorjali differenti (task forces, gruppi konsultattivi ta’ livell għoli, pjattaformi ta’ 
innovazzjoni jiġifieri LeaderShip, Cars21, l-ICT Task Force, il-Grupp tal-Industrija Kimika 
ta' Livell Għoli) għandhom jingħataw qafas ċar u kontenut strateġiku b'valutazzjonijiet tal-
impatt settorjali u pjanijiet ta' azzjoni għall-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli.

9) Il-parteċipazzjoni tal-SMEs

L-SMEs, li jiffurmaw is-sinsla tal-industrija Ewropea, għandhom jissaħħu permezz tat-
trasferiment aħjar tat-teknoloġija, tal-aċċess għal fondi f'termini ta' self mill-banek, tal-kapital 
ta' investiment iżda wkoll b’finanzjament Komunitarju permezz ta' programmi ta’ qafas Barra 
minn hekk, għandu tingħata spinta l-parteċipazzjoni akbar tal-SMEs fl-akkwist pubbliku u 
għandhom jinħolqu opportunitajiet aħjar għall-internalizzazzjoni tagħhom. 

10) L-iżvilupp ta’ żoni ta’ azzjoni reġjonali
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Il-politika tal-UE għandha tippromwovi aħjar il-clusters innovattivi sabiex tiżviluppa, b’mod 
koordinat, it-trasferiment tal-għarfien, l-attivitajiet ta’ riċerka, l-iżvilupp tal-kwalifiki u l-
infrastrutturi.  Il-ħolqien ta’ raggruppamenti tal-kompetittività Ewropej u ta’ gruppi ta’ 
operaturi tal-innovazzjoni differenti ġodda (kumpaniji, universitajiet u ċentri ta’ riċerka –
“ekosistemi”) u ta’ netwerks industrijali bi flussi ta’ għarfien operattivi u l-parteċipazzjoni ta’ 
ħafna operaturi huma kruċjali għad-deċiżjoni dwar l-investiment. Il-Bank Ewropew tal-
Investiment jeħtieġ isaħħaħ ir-rabta bejn il-politika industrijali u l-koeżjoni territorjali.

11) Garanzija tal-antiċipazzjoni tal-bidla industrijali

Il-politika industrijali għandha tipprova tantiċipa u tindirizza dejjem aktar il-bidla bl-iżvilupp 
ta’ strateġiji għat-tul. Neħtieġu strument ġdid b’parteċipazzjoni qawwija tas-sieħba soċjali.

12) L-indirizzar tar-ristrutturar

Għandha tiġi żviluppata perspettiva għall-ħaddiema u l-kumpaniji affettwati mir-ristrutturar 
kaġun tal-bidla strutturali jew tal-effetti tal-globalizzazzjoni.  Dan jista’ jsir bil-ħolqien ta’ 
Task Force għar-Ristrutturar u bl-għoti ta’ rwol aktar b’saħħtu lill-Fondi Strutturali tal-UE fil-
proċeduri tar-ristrutturar. Fir-rigward tal-varjazzjoni reġjonali tenħtieġ azzjoni b’mod speċjali 
fl-Istati Membri l-ġodda bi proċessi ta’ de-industrijalizzazzjoni.

13) It-tisħiħ tal-kwalifiki

Il-provvista ta’ ħaddiema partikolarment kwalifikati tinsab lura ħafna mill-ħtiġijiet ta’ 
industrija Ewropea li tirristruttura u li ġġedded. Jeħtieġ li jinħoloq djaloġu bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi, li jirregolaw is-sistemi tal-edukazzjoni, u s-sieħba soċjali sabiex jinstabu 
soluzzjonijiet prattiċi għall-ġestjoni tat-transizzjoni mill-iskola għas-suq tax-xogħol u għall-
organizzazzjoni ta’ proċessi ta’ kwalifikazzjoni ulterjuri b’mod li jkun ta’ benefiċċju akbar 
kemm għall-impjegati u wkoll għal min iħaddem. L-innovazzjoni u l-kwalifiki jeħtieġu 
żvilupp ulterjuri fil-livell universitarju. 

14) It-tkabbir tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fit-teħid tad-deċiżjonijiet

Parteċipazzjoni akbar tal-ħaddiema tiżgura żvilupp kwalitattiv u tevita kundizzjonijiet ta’ 
xogħol ħżiena fil-proċess tat-tiġdid. Is-sistemi ta’ Responsabilità Soċjali Korporattiva 
jappoġġjaw l-iżvilupp soċjali u sostenibbli tal-kumpaniji.

15) Politiki għat-tul

Barra minn approċċ integrat għall-politika industrijali Ewropea, id-deċiżjonijiet għall-
investiment u ċ-ċikli ta’ investiment fl-industrija jeħtieġu iffukar leġiżlattiv għat-tul.

Politika industrijali integrata u sostenibbli tirrappreżenta biss lat tal-kwistjoni; il-lat l-ieħor hu 
l-impenn ċar mill-industrija għal investimenti fl-UE, kapaċità  ta’ riċerka msaħħa, 
kontribuzzjoni għal kultura ta' kwalifiki ġdida, prodotti effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u metodi 
ta’ manifattura, u  sħubijiet strateġiċi fost l-intrapriżi fl-UE.
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