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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Politika Industrijali għall-Era Globalizzata
(2010/2095(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazjoni tal-Kummissjoni ta’ XX ta’ Ottubru bit-titolu “Politika 
Industrijali għall-Era Globalizzata” (COM(2010)XXXX),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-UE 20201,

– Wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-Politika 
Komunitarja dwar l-innovazzjoni f’dinja li qed tinbidel2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Mejju 2008 dwar ir-Reviżjoni tal-
politika industrijali ta’ nofs it-terminu: Kontribut lejn l-Istrateġija tal-UE għat-Tkabbir u 
x-Xogħlijiet3,

– wara li kkunsidra l-Kunsill għall-Kompetittività informali tad-14 u l-15 ta’ Lulju 2010,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-2999 laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività tal-1 u 
t-2 ta’ Marzu 2010,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’ xxx,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ xxx,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Ewropa 2020 - Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XX ta’ Settembru 2010 bl-isem
“Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a Post-
Crisis World” (COM(2010)XXXX),

– Wara li kkunsidra l-Karta tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2010 mid-DĠ Intrapriża u 
Industrija bl-isem “Industrija tal-Manifattura tal-UE: X’inhuma l-Isfidi u l-Opportunitajiet 
għas-Snin li Ġejjin4,

– Wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni bl-isem “Rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-SBA” (COM(2009)0680),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 dwar il-Pjan 
ta’ Azzjoni għal Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u Politika Industrijali Sostenibbli 
(COM(2008)0397),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 ĠU C 279E, 19.11.2009, p.65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2007 bl-isem “Reviżjoni tal-politika 
industrijali ta’ nofs it-terminu: Kontribut lejn l-Istrateġija tal-UE għat-Tkabbir u x-
Xogħlijiet” (COM(2007)0374),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2010),

A. billi l-kriżi ekonomika dinjija laqtet ħażin l-industrija Ewropea, u b’hekk kompliet 
tikkomplika l-proċessi kontinwi tal-globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, it-tibdil
demografiku u l-bidla għall-industrija bbażata fuq l-għarfien, li qed jaffettwaw 
profondament l-iżvilupp industrijali, il-ħaddiema u l-prospetti għall-futur,

B. billi l-industrija Ewropea tista' żżomm pożizzjoni ewlenija fid-dinja biss permezz ta’ 
teknoloġiji/proċessi/soluzzjonijiet ġodda, l-R&D, katina ta’ provvista sofistikata, 
effiċjenza aħjar, riżorsi umani b’saħħithom, loġistika u infrastruttura tajba, peress li t-
tnaqqis fl-infiq mhuwiex il-mod kif l-industrija timxi ’l quddiem fl-Ewropa,

C. billi huwa possibbli li jinkiseb progress industrijali permezz ta’ regolazzjoni intelliġenti, 
fit-tul u bbilanċjata u permezz ta’ stimulazzjoni tas-suq, u xejriet mondjali favur forom ta’ 
produzzjoni u distribuzzjoni nodfa u sostenibbli, u billi l-konsum jista’ jiġi sfruttat għall-
benefiċċju tal-industrija Ewropea, il-kompetittività tagħha u l-pożizzjoni ewlenija dinjija,

Approċċ ġdid għal politika industrijali sostenibbli

1. Jilqa’ l-fatt li permezz tal-Istrateġija UE 2020 il-Kummissjoni fl-aħħar qed tirrikonoxxi l-
importanza ta’ politika industrijali attiva għat-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi fl-Ewropa;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, objettiv 
kwantitattiv, u fejn ikun possibbli kwalitattiv, għall-industrija Ewropea fl-2020, bil-
perspettiva tal-iżvilupp sostenibbli fit-tul, u li tistabbilixxi linji gwida, per eżempju għall-
enerġija u l-effiċjenza tar-riżorsi, bil-ħsieb li jiżdiedu l-istabilità, il-kompetittività u 
konsegwentement l-impjiegi fl-industrija Ewropea;

3. Jenfasizza li politika industrijali ġdida sostenibbli tista’ tikseb suċċess biss permezz ta’ 
approċċ integrat u transsettorjali fuq bażi ta’ inizjattivi u miżuri orizzontali u settorjali fil-
livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali;

4. Jenfasizza li l-approċċ integrat ġdid jeħtieġ kollaborazzjoni effettiva ħafna fi ħdan il-
Kummissjoni, u jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf Task force permanenti għall-politika 
industrijali għal dan il-għan;

5. Jenfasizza li politika industrijali ġdida tista’ tkun effettiva biss jekk tiġi segwita 
b’koordinazzjoni mill-qrib mal-politiki tal-Istati Membri, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni biex fl-2011 tieħu l-inizjattivi li huma possibbli skont it-Trattat ta’ Lisbona 
(Artikolu 173( 2)), fil-forma ta’ linji gwida, indikaturi, possibilitajiet ta’ monitoraġġ u 
proċeduri ta’ valutazzjoni;
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6. Huwa konvint li s-suċċess ta’ politika industrijali sostenibbli ġdida jiddependi mill-
involviment tal-partijiet interessati, b’mod partikulari s-sħab soċjali; il-Kummissjoni hija 
mħeġġa tankra l-prinċipju ta’ sħubija fl-oqsma u l-miżuri kollha; dan jinkludi wkoll l-
antiċipazzjoni u l-valutazzjoni konġunti u kostanti tal-iżviluppi mistennija u 
konsegwentement il-valutazzjoni tal-istrateġiji/tal-miżuri/tal-programmi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal mingħajr dewmien skeda ta’ żmien konkreta għall-
implimentazzjoni tal-miżuri u tippreżenta rapport annwali tal-progress;

Innovazzjoni

8. Jenfasizza li l-innovazzjonijiet huma l-forza prinċipali li jmexxu l-politika industrijali u li 
l-inizjattivi kollha li jappoġġaw l-innovazzjoni

 għandhom ikunu bbażati fuq definizzjoni komprensiva tal-innovazzjoni, li fost 
affarijiet oħra tkun tinkludi l-prodotti, is-servizzi, il-proċessi, l-organizzazzjoni, il-
kwalità u l-maniġment,

 għandhom jinkludu l-katina sħiħa tal-proċess u l-valur miksub u

 għandhom ikunu ġejjin mhux biss mill-prodott iżda mid-domanda u l-użu, sabiex l-
iżvilupp ikun integrat u l-produzzjoni tkun aktar immirata, bil-ħsieb ta’ vantaġġi 
tanġibbli għall-konsumaturi, il-kumpaniji u s-soċjetà ġenerali;

9. Jitlob li n-nefqa għar-riċerka għall-perjodu li jmiss wara l-2013 (RDP 8) tiżdied 
kunsiderevolment (Mira tal-UE: 1% tal-PGD f’fondi pubbliċi); jinnota li, flimkien ma’ 
riċerka u innovazzjoni orjentati fis-sod lejn il-proċess, hija meħtieġa riċerka transsettorjali 
fit-teknoloġija bażika; barra minn hekk, il-proċeduri għandhom ikunu ssimplifikati; 

10. Jenfasizza li s-suċċess tal-Faċitità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju  (RSFF), bħala mod 
importanti ta’ finanzjament tar-riċerka għall-SMEs permezz tal-BEI, jinkoraġġixxi bil-
qawwa lill-Kummissjoni biex talloka ħafna iżjed fondi lill-RSFF;

11. Jitlob għal aktar stimulazzjoni ta’ teknoloġiji għal żvilupp sostenibbli kif sar bit-tnedija 
tal-pjan ta’ azzjoni ETAP bl-insiġ flimkien tal-istrateġiji tar-riċerka, l-ambjent u l-
ekonomija, u jitlob pjan ta’ segwitu ambizzjuż għall-ETAP;

12. Ifakkar li, b’17% tal-PGD fl-UE annwalment, l-akkwist pubbliku huwa strument qawwi 
biex tiġi stimulata l-innovazzjoni; jinnota li pajjiżi l-kompetituri bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti 
iffissaw objettivi ambizzjużi għall-akkwist ta’ prodotti innovattivi u ambjentali, u jitlob 
għal objettivi korrispondenti fl-UE;

Riżorsi

13. Huwa konvint li ż-żieda ċara fl-effiċjenza tar-riżorsi fir-rigward tal-materja prima, 
awżiljarja  u provvista tal-materjal qed isaħħu l-pożizzjoni kompetittiva mondjali tal-
industrija Ewropea, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-effiċjenza 
tar-riżorsi bħala prijorità. Dan għandu jinkludi:
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 l-iżvilupp ta’ indikaturi ċari għall-valutazzjoni taż-żieda fil-produttività tar-riżorsi u l-
iżvilupp ulterjuri tal-istandards korrispondenti,

 l-iżvilupp ta’ approċċi ġodda bħala mudelli, bħal pereżempju “resource-contracting”,

 it-tixrid ta’ soluzzjonijiet tal-aħjar prattika u l-promozzjoni ta’ netwerks ta’ effiċjenza 
tar-riżorsi u aġenziji ta’ effiċjenza fil-materjal,

 l-iżvilupp ta’ standards għal rapport dwar is-sostenibilità tal-kumpaniji, li janalizza l-
“bagalja ambjentali” (“environmental rucksack”) u b’hekk iwassal għall-iffrankar ta’ 
spejjeż u konsegwentement jagħmel il-kumpaniji aktar kompetittivi, li jġib flimkien u 
jamalgama l-obbligi tar-rappurtar u l-possibbiltajiet (p.e. l-EMAS) u li għandu jkun 
obbligatorju kemm jista’ jkun;

14. Jenfasizza li d-disponibilità tal-materja prima hija ta’ importanza fundamentali għall-
possibilitajiet ta’ żvilupp tal-industrija Ewropea; għaldaqstant, il-Kummissjoni qed tiġi 
mħeġġa tippreżenta strateġija komprensiva mhux aktar tard mill-2010. din għandha 
tinkludi, fost affarijiet oħra:

 intensifikazzjoni tal-irkupru ta’ materja prima permezz ta’ regoli tar-riċiklaġġ 
ambizzjużi, il-promozzjoni korrispondenti tar-riċerka u l-waqfien mill-esportazzjoni 
ta’ skart li jkun fih materja prima,

 riċerka aktar qawwija dwar is-sostituzzjoni ta’ materja prima rari,

 użu ottimali tal-materja prima disponibbli fl-UE, li jeħtieġ, fost affarijiet oħra, l-
introduzzjoni malajr ta’ sistema ta’ ġeo-informazzjoni Ewropea li tagħti ħarsa ġenerali 
tal-materja prima disponibbli fl-UE,

 garanzija tal-provvista suffiċjenti ta’ materja prima permezz ta’ ftehimiet ta’ negozju 
ġusti u sħubiji strateġiċi,

 miżuri li jikkumbattu l-formazzjoni ta’ oligopoli tal-irkupru u n-negozju tal-materja 
prima;

15. Huwa konvint li l-industrija teħtieġ politika tal-enerġija mifruxa fuq żmien twil li 
tiggarantixxi prezzijiet xierqa u sikurezza fil-provvista tal-enerġija, bi produzzjoni 
mingħajr ħruġ ta’ gassijiet li jagħmlu ħsara lill-klima u li tevita l-“ħruġ tal-karbonju”;
jinnota li s-suq intern tal-enerġija huwa fattur li jiffavorixxi l-bidla għall-produzzjoni u l-
provvista ta’ enerġija mingħajr karbonju, u għalhekk, l-infrastruttura tan-netwerk għandha 
tiġi mġedda, estiża u magħmula aktar intelliġenti (permezz ta’ “grids intelliġenti”);

16. Jitlob li jsir kull sforz biex jimtela l-vojt ikkawżat min-nuqqas ta’ persuni mħarrġa. Dan 
għandu jinkludi, fost affarijiet oħra:

 djalogu istituzzjonalizzat bejn l-awtoritajiet kompetenti u s-sħab soċjali, bil-għan li 
jiġġeddu l-korsijiet u li jitfasslu modi effettivi għat-tranżizzjoni bejn l-iskola u s-suq 
tax-xogħol,
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 inizjattivi kkoordinati għat-tisħiħ tat-taħriġ “STEM” (xjenza, teknoloġija, inġinerija u 
matematika) fil-livelli kollha, partikolarment għan-nisa, u għall-promozzjoni tal-
iskambju ta’ mudelli tal-aħjar prattika,

 kwalifiki ogħla addizzjonali li jkunu kkoordinati u mmirati, u li jkunu ta’ benefiċċju 
kemm għal min iħaddem u għall-impjegati; hawnhekk għandu jsir użu aktar intensiv 
tal-Fond Soċjali Ewropew,

 disponibilità u modernizzazzjoni tal-universitajiet biex joffru kwalifiki ogħla fl-oqsma 
speċjalizzati (inġinerija, informatika, teknika);

Kultura sostenibbli għall-industrija

17. Jitlob għal politika tal-UE kkoordinata u aktar b’saħħitha għas-swieq ewlenin, bħal, eż. l-
industrija ekoloġika (madwar 3.5 miljun impjegat, bi qligħ ta’ EUR 3 biljun, li jfisser 50% 
tas-suq dinji); jenfasizza li bosta swieq “tradizzjonali” bħall-azzar, il-karozzi u l-bini tal-
vapuri, għandhom kapaċità qawwija għall-innovazzjoni u/jew joffru vantaġġi 
komparattivi, li għandhom jintużaw bis-sħiħ; għal dawn il-finijiet għandhom jiġu 
fformulati aktar regoli bħad-direttiva dwar id-disinn ekoloġiku, li jkunu orjentati lejn il-
prodott, u jiġu implimentati inizjattivi stimulanti bħal, pereżempju, l-“inizjattiva tal-
karozzi ekoloġiċi”;

18. Jitlob li l-“Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni – (CIP)” jiġi estiż lil 
hinn mill-2013 u jiġi mwessa’ konsiderevolment;

19. Jitlob għal sforzi aktar qawwija biex mingħajr dewmien jinħoloq brevett Komunitarju, 
sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għal drittijiet ta’ proprjetà industrijali, biex tiġi 
implimentata riforma ta’ metodi ta’ standardizzazzjoni u biex tinkiseb standardizzazzjoni 
internazzjonali għas-salvagwardja tat-tmexxija teknoloġika;

20. Jitlob għall-istabbiliment ta’ task force għar-ristrutturazzjoni u rwol aktar b’saħħtu għall-
fondi strutturali Ewropej fil-proċessi ta’ ristrutturar, sabiex l-impjegati u n-negozji 
jkollhom perspettiva għall-ġejjieni; jitlob li r-riċerka u l-iżvilupp fil-proċessi ta’ 
ristrutturazzjoni jiġu intensifikati;

21. Jirrikonoxxi li jeżistu differenzi reġjonali fl-iżvilupp industrijali, prinċipalment fejn kien 
hemm proċessi ta’ deindustrijalizzazzjoni fl-Istati Membri l-ġodda, u jitlob li dawn jiġu 
inkorporati fil-politika industrijali sostenibbli l-ġdida, sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni 
territorjali;

22. Jenfasizza l-importanza kbira tal-SMEs fix-xena industrijali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni:

 biex tkompli tirsisti fuq l-implimentazzjoni tas-“Small Business Act” u tindirizza n-
nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-linji gwida adottati u tieħu miżuri konkreti bħat-tnaqqis 
tal-piż amministrattiv u t-“Test tal-SMEs”;

 sabiex tkompli taħdem favur aċċess aħjar għall-possibilitajiet ta’ ffinanzjar għall-
SMEs u, b’mod partikolari, biex tiżviluppa possibilitajiet vijabbli ta’ kapital riskjuż, u 
biex, fi ħdan l-arkitettura ġdida tas-suq finanzjarju, issaħħaħ il-possibilitajiet ta’ 
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finanzjament għall-SMEs u s-sorsi ppreferuti tagħhom ta’ finanzjament;

23. Huwa tal-fehma li l-politika ta’ appoġġ ma għandhiex titqies biss fil-kuntest tal-liġi tal-
kompetizzjoni, iżda, fl-interess tal-Ewropa, għandha tintuża b’mod proattiv u trasparenti u 
b’regoli ċari għat-tisħiħ tal-innovazzjoni, tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti ġodda u waqt 
ristrutturar industrijali;

24. Jitlob li ftehimiet kummerċjali futuri jitfasslu b’mod li jiffurmaw parti minn strateġija tal-
politika industrijali bbażata fuq kompetizzjoni ġusta fid-dinja żviluppata u li qed 
tiżviluppa; il-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli għandu jkun applikat b’mod komprensiv, u 
standards soċjali u ambjentali għandhom jiġu inkorporati fi ftehimiet ta’ kummerċ ħieles;
għandhom jittieħdu passi biex jiżguraw li l-industriji Ewropej ma jkunux mhedda minn 
miżuri inġusti, kif qed jiġri bħalissa fl-industrija tal-enerġija mix-xemx;

25. Jenfasizza li l-ideat u l-kompetenzi tal-impjegati għandhom jintużaw fir-ristrutturar tal-
industrija, u għalhekk jinnota li l-konsultazzjoni għandha tkun wiesgħa kemm jista’ jkun, 
u għandha tmur lil hinn mill-ħtiġijiet minimi (eż. Direttivi 2002/14/KE u 2009/38/KE);

Setturi

26. Huwa konvint li, b’mod parallel ma’ approċċ orizzontali, inizjattivi speċifiċi għas-setturi 
jistgħu jirrispondu għall-karatteristiċi partikolari ta’ fergħat tal-industrija individwali, 
jistgħu jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-kompetittività, u jitlob li: 

 l-approċċi eżistenti speċifiċi għas-setturi (task forces, kumitati ta’ livell għoli, 
pjattaformi ta’ innovazzjoni bħal Cars 21) jiġu mġedda, żviluppati b’mod komparabbli 
u mgħammra b’kontenut strateġiku ċar mill-Kummissjoni u bl-involviment tal-partijiet 
kollha interessati, 

 ir-riżultati jiġu applikati bi preċiżjoni,

 b’mod partikolari s-setturi ewlenin Ewropej ikunu fil-mira: il-karozzi, l-enerġija 
rinnovabbli, l-avjazzjoni, l-industrija kimika, l-ikel, il-kreattività, fost l-oħrajn,

 il-Kummissjoni tippreżenta rapporti tal-progress b’mod regolari;

Responsabilità

27. Huwa tal-fehma li l-industrija Ewropea, li tipprofitta minn dawn l-isforzi politiċi u mill-
kundizzjonijiet ta’ qafas favorevoli, għandha jassumu aktar responsabilità għat-tkabbir 
sostenibbli u l-impjiegi fl-Ewropa; jemmen li l-industrija għandha timpenja ruħha b’mod 
ċar favur investimenti fl-Ewropa fil-forma ta’ impenji volontarji, għandha tikkonsolida l-
isforzi tagħha stess tar-riċerka, tikkontribwixxi għal kultura ġdida tal-kwalifiki, tiżviluppa 
aktar innovazzjonijiet sostenibbli għall-prodotti u l-proċessi u tidħol fi sħubijiet strateġiċi 
fl-Ewropa kulfejn ikun possibbli;

Reġjuni

28. Jenfasizza li l-istrutturi reġjonali jagħtu kontribut importanti għat-tisħiħ tal-industrija fl-
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Ewropa; raggruppamenti kompetittivi u netwerks ta’ innovazzjoni (negozji, universitajiet 
u ċentri ta’ riċerka) u r-rabtiet bejn kumpaniji (katini ta’ valur miżjud, sinerġiji) u ma’ 
atturi oħra huma essenzjali għal deċiżjonijiet ta’ investiment; għaldaqstant:

 ir-ragruppamenti tal-innovazzjoni u n-netwerks għandhom jingħataw appoġġ akbar, li 
jippermetti l-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien u r-riċerka, ta’ 
kwalifikazzjonijiet aħjar u l-promozzjoni tal-infrastruttura, anki bħala prijorità għall-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali,

 strutturi ta’ netwerks reġjonali bħall-reġjuni metropolitani għandhom jiġu megħjuna 
mill-UE fil-bażi industrijali tagħhom, 

 il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jsaħħaħ ir-rabta bejn il-politika industrijali u 
l-koeżjoni territorjali;

o

o o

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

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 ta' dan l-aħħar 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 jsaħħu 'l xulxin 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 
globali fejn l-innovazzjoni u r-riċerka huma iktar importanti min-numru ta' ħaddiema 
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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
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.
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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-
dgħufijiet 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 d-direttiva dwar l-ekodisinn, 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-
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 
                                               
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114-240
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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
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 jeħtieġlu jsaħħaħ 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-sħab 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.
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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-sħab soċjali sabiex jinstabu soluzzjonijiet 
prattiċi għall-ġestjoni tat-tranżizzjoni 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 
jappoġġaw 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 wieħed 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.


