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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, Riċerka u Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li ekonomija sostenibbli ġdida għall-UE trid tiżgura żvilupp ekonomiku u soċjali 
bbilanċjat, filwaqt li tqis il-karatteristiċi tal-Istati Membri individwali, il-grad ta' żvilupp 
tal-industriji tagħhom, l-għarfien akkumulat, u l-ħtieġa li jiġi ggarantiti impjiegi bi 
drittijiet u bil-ħarsien tal-ambjent;  

2. Jenfasizza li l-ħtieġa li jiġi żviluppat il-potenzjal għal impjiegi ta' kwalità li toffri 
ekonomija sostenibbli ġdida tfisser li l-innovazzjoni trid tkun iffokata fuq is-sejbien ta' 
soluzzjonijiet għall-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja s-soċjetà, inklużi l-qgħad u l-faqar, it-
tibdil fil-klima, il-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ u l-iskarsezza tar-riżorsi; 

3. Jemmen li huwa vitali li jiġi żgurat qafas Komunitarju ġdid b'baġit xieraq u suffiċjenti 
biex jappoġġja r-riċerka tas-settur pubbliku u biex ir-riżultati ta' din ir-riċerka jkunu 
disponibbli f'forma aċċessibbli u mhux burokratika għall-innovazzjoni mill-mikronegozji 
u mill-SMEs fl-oqsma tal-effiċjenza fl-enerġija, l-użu ta' sorsi ta' enerġija ġodda u 
proċessi tal-produzzjoni ġodda, ir-riċiklaġġ u użu aħjar tar-riżorsi u fil-kuntest tal-ħolqien 
ta' impjiegi bi drittijiet; 

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikulari lil dawk affettwati mid-
deindustrijalizzazzjoni (minħabba konċentrazzjoni tal-industriji fi kriżi jew minħabba li 
ġew abbandunati mill-kumpaniji multinazzjonali), filwaqt li jiġu introdotti mekkaniżmi ta' 
appoġġ u ta' interventi integrati ffokati fuq l-iżvilupp, ikkaratterizzati mill-innovazzjoni, u 
kapaċi li joħolqu impjiegi bi drittijiet u jnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali u l-asimetriji 
reġjonali; 

5. Jenfasizza li l-għażla ta' effiċjenza fl-enerġija tista' tgħin sabiex tagħti spinta lid-
diversifikazzjoni industrijali u toħloq impjiegi bi drittijiet fuq skala kbira;  

6. Iqis li l-bidliet fil-proċessi ta' produzzjoni tal-kumpaniji jew tas-setturi għandhom ikunu 
akkumpanjati minn taħriġ u istruzzjoni tul il-ħajja għall-ħaddiema, u li dan ukoll se 
jiġġenera impjiegi ġodda; 

7. Jisħaq fuq l-importanza tas-settur pubbliku, speċjalment fl-oqsma tal-enerġija, il-bini ta' 
infrastrutturi u tagħmir, trasport u komunikazzjonijiet, għall-ħolqien ta' impjiegi bi 
drittijiet. 


