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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-
sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Titolu XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (li kien l-Artikolu 157 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea), li 
jkopri l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, fost affarijiet oħra, għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu 
‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku –
Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali’ (COM(2012)0582),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija1,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2011 għal regolament 
li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ 
daqs medju (2014 - 2020) (COM(2011)0834),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2008 bit-titolu 
’Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir: Att dwar in-Negozji ż-Żgħar‘ għall-Ewropa 
(COM(2008)0394),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2008 bit-titolu 
‘L-inizjattiva tas-swieq tal-materja prima – nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa’ (COM(2008)0699),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu 
‘Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-titolu 
‘Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 – Unjoni tal-Innovazzjoni’ (COM(2010)0546),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2011 bit-titolu 
‘Pjan Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi’ (COM(2011)0571),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu 
‘Politika Industrijali: It-tisħiħ tal-kompetittività’ (COM(2011)0642),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu 
‘Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050’ (COM(2011)0885),

                                               
1 ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2012 bit-titolu 
‘Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa’ (COM(2012)0060),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2012 bit-titolu 
‘Azzjoni għall-istabbiltà, għat-tkabbir u għall-impjiegi’ (COM(2012)0299),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ġunju 2012, bit-titolu 
‘Strateġija Ewropea għat-Teknoloġiji Ewlenin ta' Appoġġ – Pont għat-tkabbir u l-
impjiegi’ (COM(2012)0341),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Marzu 2013 bit-titolu 
‘Green Paper: Il-finanzjament fuq terminu twil tal-ekonomija Ewropea’ 
(COM(2013)0150), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu 
‘Green Paper: Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030’ (COM(2013)0169),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkumpanja l-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2008 bit-titolu ‘L-inizjattiva tas-swieq tal-materja 
prima – nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa’ 
(COM(2008)0699) – (SEC(2008)2741),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Settembru 2012 bit-
titolu ‘Competitiveness of the European High-end industries’ (Il-Kompetittività tal-
Industriji Ewropej ta’ Kwalità Superjuri) (SWD(2012)0286),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 li 
jakkumpanja l-Komunikazzjoni dwar ‘Industrija Ewropea Aktar b'Saħħitha għat-Tkabbir 
u l-Irkupru Ekonomiku – Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali’ 
(SWD(2012)0297),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-
titolu ‘European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation’ 
(Rapport dwar il-Kompetittività Ewropea 2012. Naħsdu l-benefiċċji tal-globalizzazzjoni) 
(SWD(2012)0299),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-11 ta’ April 2013 bit-titolu 
‘Industrial relations in Europe 2012’ (Ir-relazzjonijiet industrijali fl-Ewropa 2012) 
(SWD(2013)0126),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2010 dwar l-investiment fl-
iżvilupp ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju (SET-Plan)1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar l-iżvilupp tal-potenzjal 
ta’ ħolqien ta’ impjiegi ta’ ekonomija sostenibbli ġdida2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali 
                                               
1 ĠU C 349 E, 22.12.2010, p. 84.
2 ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 6.
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għall-era Globalizzata1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Settembru 2011 dwar strateġija effettiva 
tal-materja prima għall-Ewropa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Mejju 2012 dwar Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu ‘L-Att dwar is-Suq 
Uniku: Il-Passi li Jmiss għal Tkabbir’4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar ‘L-Intrapriżi Żgħar u 
ta’ Daqs Medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali’5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2013 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-20506,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar sfidi u opportunitajiet 
attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar strateġiji reġjonali 
għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar l-akkomodazzjoni 
soċjali fl-Unjoni Ewropea9,

– wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tal-4 ta’ Frar 2013, b’segwitu għad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni, dwar l-irkupru tal-industrija Ewropea fid-dawl tad-diffikultajiet attwali 
(2013/2538(RSP)),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3 208 laqgħa tal-Kunsill Kompetittività tal-10 u l-
11 ta’ Diċembru 2012 bit-titolu ‘A stronger European industry for growth and economic 
recovery’ (Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-tkabbir u l-irkupru ekonomiku),

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu ‘EU industrial structure 2011 – Trends and 
Performance’ (L-istruttura industrijali tal-UE 2011 –  Xejriet u Prestazzjoni) tal-2011 li 
sar f’isem il-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport li joħroġ minn stħarriġ tal-inizjattivi tal-UE 2020 bit-titolu ‘An 
Industrial Policy for the Globalisation Era’ (Politika Industrijali għall-Era tal-
Globalizzazzjoni’, li sar f’April 2013 f’isem il-Kumitat tar-Reġjuni, 

                                               
1 ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 131.
2 ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 21.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0223.
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0258.
5 Testi adottati, P7_TA(2012)0387.
6 Testi adottati, P7_TA(2012)0086.
7 Testi adottati, P7_TA(2013)0201.
8 Testi adottati, P7_TA(2013)0199.
9 Testi adottati, P7_TA(2013)0246.
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– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ xx.xx.2013 
bit-titolu ‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku –
Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali’,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta’ April 2013 bit-titolu 
‘Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-tkabbir u l-irkupru ekonomiku’,

– 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 għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

Strateġija ta’ ‘Qawmien mill-Ġdid tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli’ (RISE): 
Prinċipji, Objettivi u Governanza

1. Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni fuq il-politika industrijali (PI);

2. Jenfasizza li s-saħħa industrijali futura tal-Ewropa tinsab fi strateġija ta’ Qawmien mill-
Ġdid tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli (RISE) li tfittex innovazzjoni teknoloġika, 
kummerċjali u soċjali lejn it-tielet rivoluzzjoni industrijali li tinkludi offensiva favur il-
modernizzazzjoni b’użu baxx ta’ karbonju; jargumenta li l-istrateġija RISE se toħloq 
swieq, mudelli kummerċjali u imprendituri kreattivi ġodda, impjiegi ġodda u xogħol 
deċenti, u b’hekk iġġib magħha tiġdid industrijali b’dinamiżmu ekonomiku, fiduċja u 
kompetittività; jemmen li l-effiċjenza enerġetika u l-effiċjenza fir-riżorsi huma pilastri 
ewlenin ta’ tali strateġija;

3. Iqis li l-istrateġija RISE trid tkun integrata f’ekonomija soċjali tas-suq u ekoloġika skont 
il-prinċipji tal-kompetizzjoni ġusta, l-internalizzazzjoni tal-esternalitajiet u 
Ordnungspolitik b’kuxjenza ambjentali; jiddikjara li l-kompetittività industrijali futura tal-
Ewropa trid tkun iggwidata mill-viżjoni ta’ sostenibbiltà;

4. Jenfasizza li l-istrateġija RISE teħtieġ qafas fuq terminu twil ibbażat fuq miri ċari, 
indikaturi u approċċ ta' ċiklu tal-ħajja u ta' ekonomija ċirkolari li jidderieġi l-investimenti 
lejn il-kreattività, il-ħiliet, l-innovazzjoni, it-teknoloġiji sostenibbli u jippromwovi l-
modernizzazzjoni tal-bażi industrijali tal-Ewropa permezz ta’ politika konxja mill-katina 
tal-valur li tinkludi wkoll l-industriji bażiċi; 

5. Jagħraf li l-PI trid tindirizza l-isfidi kbar tas-soċjetà stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020 u 
trid tiġi integrata b'mod effettiv fil-proċess tas-Semestru Ewropew;

6. Jemmen li l-istrateġija RISE trid issegwi miri industrijali ambizzjużi u realistiċi; jinnota li 
l-mira ewlenija ta’ 20 % tkun teħtieġ li jinħolqu 400 000 impjieg industrijali ġdid kull 
sena; jipproponi li l-mira ta’ 20 % għandha titqies bħala objettiv direzzjonali allinjat mal-
objettivi 20/20/20 tal-UE;

7. Jistenna li l-istrateġja RISE tkun tista’ treġġa’ lura l-manifattura lejn l-UE, b’attenzjoni 
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għall-ġestjoni tal-katina tal-provvista u kulturi tal-manifattura reġjonali speċifiċi;

8. Jenfasizza li l-istrateġija RISE tirnexxi biss jekk tkun sostnuta minn qafas 
makroekonomiku adegwat u mir-riżorsi baġitarji meħtieġa sabiex jiġi sfruttat l-
investiment privat; jitlob, f’dan il-kuntest, strateġija ta’ tkabbir ekoloġiku Ewropea u 
jiddeplora t-tnaqqis li għamel il-Kunsill fl-intestatura 1A tal-QFP;

9. Ifaħħar l-approċċ trażversali tal-Kummissjoni lejn il-PI; isostni li l-istrateġija RISE 
għandha ssegwi kunċett tal-PI orizzontali pjuttost milli vertikali; jemmen li miżuri 
speċifiċi għas-settur iridu, bħala regola, ikunu marbutin ma’ speċjalizzazzjoni settorjali li 
tippromwovi strateġiji ta’ teknoloġija avvanzata u ta’ valur miżjud għoli; 

10. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-PI jrid ikollha struttura ta’ governanza effettiva u integrata li 
tinkludi l-monitoraġġ; ifakkar ir-rakkomandazzjoni tal-PE fir-rapport Lange dwar l-
industrija biex tiġi stabbilita task force permanenti tal-Kummissjoni dwar il-PI magħmula 
mid-Direttorati Ġenerali rilevanti; jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-PE kull sena 
dwar il-progress tal-istrateġija RISE; jenfasizza li l-istrateġija RISE teħtieġ alleanza ta’ 
partijiet interessati mill-industrija, mit-trejdjunjins, minn fost l-akkademiċi u mis-soċjetà 
ċivili; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ tal-Artikolu 173(2) tat-Trattat biex tressaq 
’il quddiem l-istrateġija RISE;

11. Isostni li l-istrateġija RISE trid tkun immirata biex tagħti bidu għall-flussi ta’ investiment 
fin-Nofsinhar tal-Ewropa u ssaħħaħ mill-ġdid it-tkabbir, partikolarment permezz ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti u l-formazzjoni ta’ raggruppamenti, inklużi raggruppamenti 
transnazzjonali;

12. Ifaħħar il-ħidma tal-Viċi President Tajani fil-koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-PI mal-
Kunsill Kompetittività; jenfasizza li l-istrateġija RISE għandha tkun ikkoordinata mal-PI 
tal-Istati Membri;

13. Jemmen li r-reġjuni għandhom ikunu involuti b’mod sħiħ fl-identifikazzjoni tal-
prijoritajiet u l-potenzjal għall-industrija fit-territorji tagħhom; jilqa’ l-ħidma mwettqa 
mill-Kumitat tar-Reġjuni kif ukoll il-ħidma tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ strateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti għas-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE lejn l-
objettivi ta’ Ewropa 2020;

Offensiva favur l-Innovazzjoni, l-Effiċjenza u t-Teknoloġija Sostenibbli

14. Jenfasizza li huwa biss b’offensiva favur l-innovazzjoni, l-effiċjenza u t-teknoloġija 
sostenibbli li l-bażi industrijali tal-UE tista’ timmodernizza ruħha u żżid il-kompetittività 
prinċipali tagħha;

15. Jemmen li l-fondi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jaġixxu bħala katalisti u 
għandhom jintużaw f’sinerġija ma’ fondi nazzjonali u reġjonali oħrajn; ifakkar il-mira tar-
R&Ż ta’ 3 % b’żewġ terzi ġejjin mis-settur privat; jappoġġja l-istabbiliment ta’ sħubijiet 
pubbliċi-privati (PPPs) skont Orizzont 2020 biex jinħoloq effett ta’ lieva għall-investiment 
mis-settur privat; 

16. Jitlob li parti sostanzjali mill-fondi disponibbli għall-SMEs skont il-programm 
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Orizzont 2020 jiġu implimentati permezz ta’ strument iddedikat għall-SMEs;

17. Jilqa’ l-linji ta’ azzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll il-PPPs possibbli; jinsab imħasseb, 
madankollu, li l-iżviluppi kbar fid-data u fl-ICT mhumiex inklużi b’mod adegwat; 
jistieden lill-Kummissjoni tintegrahom b’mod xieraq; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja l-
formazzjoni ta’ raggruppamenti min-naħa għal oħra tal-linji ta’ azzjoni, filwaqt li 
tippromwovi s-sinerġiji u l-effetti konsekwenzjali pożittivi bejniethom;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi politika ta’ raggruppamenti fl-għamla ta’ kooperazzjoni 
bejn kumpaniji, fornituri, provdituri ta’ servizzi u ċentri ta' riċerka konnessi flimkien; 
jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti raggruppamenti transnazzjonali; 

19. Jilqa’ l-istrateġija għal teknoloġiji abilitanti essenzjali (KETs) fejn l-UE għandha vantaġġ 
kompetittiv qawwi; jappoġġja l-azzjonijiet proposti biex jittejbu l-koordinazzjoni u s-
sinerġiji bejn il-politiki u l-istrumenti, inklużi l-Fondi Strutturali tal-UE; jilqa’ l-inizjattivi 
li jsaħħu l-azzjonijiet speċifiċi għar-raggruppamenti relatati mal-KETs u ż-żieda fil-
kooperazzjoni transreġjonali; 

20. Jilqa’ l-linja ta’ azzjoni dwar il-manifattura avvanzata; jemmen li din tibbenefika minn 
PPPs bħal SPIRE; jemmen li t-tnedija ta’ Komunità dwar l-Għarfien u l-Innovazzjoni sal-
2014 fil-qasam tal-manifattura ta’ valur miżjud hija prijorità;

21. Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni fuq l-ekodisinn; jistedinha tistabbilixxi speċifikazzjonijiet 
dwar l-ekodisinn għar-riċiklabbiltà u l-effiċjenza fir-riżorsi; jilqa’ l-proposta għall-
iżvilupp u l-promozzjoni ta’ kriterji ta’ sostenibbiltà ġodda għall-prodotti u l-proċessi tal-
kostruzzjoni;

22. Jemmen li l-linja ta’ azzjoni dwar il-grilji intelliġenti hija dejqa wisq bi ftit wisq proposti;

23. Jenfasizza l-importanza tal-kollaborazzjoni mal-komunitajiet espatrijati mill-UE, filwaqt li 
jiġu mħeġġa jużaw l-għarfien tagħhom għal opportunitajiet ta’ negozju fl-UE;

It-tlestija tas-suq intern u l-ftuħ ta’ swieq esterni għall-istrateġija RISE

24. Jitlob lill-Kummisssjoni u lill-Istati Membri jlestu b’urġenza s-suq uniku għall-enerġija, 
it-telekomunikazzjonijiet, il-prodotti ekoloġiċi u l-kapital ta’ riskju; 

25. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa pjan ta’ azzjoni orizzontali biex tagħti 
spinta lid-domanda għal prodotti u servizzi innovattivi; jitlob lill-Kummissjoni tuża l-
impronta ambjentali biex tistabbilixxi parametri referenzjarji ta’ sostenibbiltà u effiċjenza 
għall-prodotti;

26. Jenfasizza li l-akkwist pubbliku għandu jixpruna l-innovazzjoni; jemmen li l-linji gwida 
dwar l-għajnuna mill-istat għandhom ikunu miftuħa għal miżuri ta’ politika li jsaħħu l-
innovazzjoni; jemmen li l-istandardizzazzjoni u l-ekotikkettar għandhom rwol importanti 
x’jiżvolġu fl-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda; 

27. Jieħu nota tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-riforma tas-suq intern għall-
prodotti industrijali; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li dan ma jwassalx biex jitbaxxew l-
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istandards;

28. Jirrikonoxxi l-kampanja tal-Kummissjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti mfassla 
biex tnaqqas il-piżijiet burokratiċi mingħajr ma xxekkel l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni;
jappoġġja l-koerenza regolatorja u t-titjib fl-ittestjar tal-kompetittività skont il-linji gwida 
dwar il-valutazzjoni tal-impatt;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tisfrutta s-saħħa tal-internet fil-ħidma tagħha dwar is-
sorveljanza tas-suq, billi tippermetti lin-nies jipparteċipaw billi jipprovdu rispons dwar il-
prodotti; 

30. Jemmen li r-reġim attwali dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mhuwiex jiffavorixxi 
l-innovazzjoni; jemmen li ż-żieda fit-trasparenza u prattiki ta’ ġestjoni u liċenzjar 
innovattivi jistgħu jġibu magħhom soluzzjonijiet aktar rapidi għas-suq;

31. Jilqa’ l-għarfien tal-problema tal-“patent thickets” u l-“patent ambushes”; jappoġġja l-
emendar tas-sistema regolatorja biex jitrawmu l-liċenzji inkroċjati favur il-kompetizzjoni 
u l-arranġamenti ta’ pools ta’ privattivi; 

32. Jinnota l-importanza ta’ strateġija għall-kummerċ tal-UE; jitlob lill-Kummissjoni, 
flimkien mal-VP/Għ, tiżviluppa strateġija li tipprevedi servizzi ta’ għajnuna għall-SMEs 
fil-Missjonijiet tal-UE; 

33. Jirrikonoxxi l-importanza tas-sħubija TTIP; isostni li din għandha tagħmel sforz biex 
telimina gradwalment is-sussidji għall-fjuwils fossili; huwa favur definizzjoni ġdida tas-
similarità tal-prodotti billi ssir distinzjoni bejniethom abbażi tal-impronta tal-karbonju 
tagħhom; 

34. Jitlob lill-Kummissjoni tippermetti lit-trejdjunjins jirreġistraw ilmenti relatati mal-
kummerċ;

35. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija ta’ esportazzjoni Ewropea għal teknoloġiji 
effiċjenti fir-riżorsi u fl-enerġija;

Il-Finanzjament ta’ Żvolta fl-Industrija

36. Jirrikonoxxi l-eżistenza ta’ limitazzjonijiet fuq is-self mill-banek u l-impatt tagħhom, 
b’mod partikolari fuq l-SMEs; jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament 
fit-tul; jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-robustezza tas-settur bankarju tal-UE permezz ta’ 
Basel III, unjoni bankarja u l-MES; 

37. Jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga kif is-suq tat-titoli abbażi ta’ assi jista’ jiġi sfruttat biex 
jiġi fffaċilitat il-finanzjament għall-SMEs; jinnota r-rwol li l-banek pubbliċi jista’ 
jkollhom fl-investiment f’bonds koperti strutturati maħruġa mill-banek, billi jgħaqqdu 
flimkien tali investiment ma’ żieda fl-objettivi ta’ self lill-SMEs;

38. Jitlob lill-Kummissjoni toħroġ komunikazzjoni dwar il-finanzjament kollettiv (crowd-
funding); jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa qafas regolatorju robust għall-finanzjament 
kollettiv fuq bażi ta’ massimu ta’ EUR 1 miljun għal kull proġett;
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39. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja l-ħolqien ta’ swieq tal-bonds lokali għall-SMEs;

40. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta’ banek tal-investiment nazzjonali għall-
SMEs u tippermetti lil dawk eżistenti jespandu l-operazzjonijiet tagħhom fi Stati Membri 
oħra;

41. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard;

42. Jilqa’ ż-żieda fil-kapital tal-BEI; jemmen li għandu jkollu mira ta’ investiment b’livell 
baxx ta’ karbonju ta’ 60 % sal-2020; 

43. Jenfasizza l-importanza ta’ netwerks ta’ kapital ta’ riskju u ta’ investituri informali; 
jemmen li l-Fond Ewropew tal-Investiment għandu rwol kruċjali x’jiżvolġi fl-iżvilupp tas-
swieq tal-kapital ta’ riskju; jemmen li d-distinzjoni għal finijiet ta’ taxxa bejn l-ekwità u d-
dejn għandha titneħħa;

L-akkwist tal-ħiliet u l-forza tax-xogħol għall-istrateġija RISE

44. Jenfasizza li l-istrateġija RISE hija opportunità għal xogħol stabbli b’impjiegi tajbin u 
paga deċenti; jenfasizza s-sħubija indispensabbli mal-partijiet interessati, b’mod speċjali 
s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, fil-kuntest tal-integrazzjoni taż-
żgħażagħ fil-forza tax-xogħol; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw 
id-djalogu soċjali;

45. Jinnota li l-istrateġija RISE se teħtieġ aktar aċċess u aċċess aħjar għat-taħriġ, għat-tagħlim 
tul il-ħajja, għat-taħriġ vokazzjonali li jgħodd għall-futur u għall-edukazzjoni 
universitarja, enfasi qawwija fuq l-oqsma STEM (xjenza, teknoloġija, inġinerija u 
matematika), appoġġ għall-intraprenditorija u sistema ta’ protezzjoni soċjali adegwata 
flimkien ma’ politika li tagħti ċans ieħor;

46. Jenfasizza li d-demokratizzazzjoni fil-post tax-xogħol jeħtieġ titwessa’ u l-ħaddiema 
għandu jkollhom dritt individwali għat-taħriġ;

47. Jitlob lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tfassal tbassir fuq 
terminu medju u twil dwar il-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol;

48. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw il-mudell tal-Istati Uniti għall-
istabbiliment ta’ Fondi College-to-Career (C2C) biex jinħolqu sħubijiet bejn l-industrija u 
l-universitajiet sabiex jitħarrġu żgħażagħ għall-impjiegi fl-industriji emerġenti;  jinnota l-
pjanijiet għall-istabbiliment ta' ‘Kulleġġi Tekniċi Universitarji’ mas-sħab fl-industrija, kif 
diskuss fir-Renju Unit;

49. Jemmen li l-ħolqien ta’ pjattaformi STEM nazzjonali għall-iskambju tal-aħjar prattika 
jista’ jkun ta’ benefiċċju fl-istabbiliment ta’ miri STEM;

50. Jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ il-mobilità volontarja fost iż-żgħażagħ, bil-
promozzjoni ta' Erasmus għal Kulħadd u t-tneħħija tal-ostakli eżistenti għall-apprendistati, 
l-iskemi ta’ taħriġ u t-tiroċinji transkonfinali, u bit-tisħiħ tal-portabbiltà tal-pensjonijiet u 
d-drittijiet tax-xogħol u tal-protezzjoni soċjali madwar l-UE;
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51. Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas ir-rata ta’ tfal li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, u 
jenfasizza li dawk li jispiċċaw l-iskola jeħtieġu opportunitajiet ta’ kollokament f’taħriġ, 
bħalma hu l-każ tal-‘Garanzija ta’ Taħriġ’ Awstrijaka.

52. Jilqa’ d-deċiżjonijiet li tiġi implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u li tiġi promossa 
Alleanza għall-Apprendistati; jistieden lill-industrija toffri impjiegi ta’ kwalità jew skemi 
ta’ taħriġ liż-żgħażagħ fejn ikun possibbli, u toħloq tiroċinji ta’ kwalità b’paga deċenti; 

53. Jenfasizza li Stati Membri b’sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali b’saħħithom kellhom swieq 
tax-xogħol relattivament robusti waqt il-kriżi; jistieden lill-Istati Membri kollha 
jeżaminaw u jintroduċu sistemi bħal dawn flimkien mas-sħab soċjali; jinnota l-isfida tal-
armonizzazzjoni tal-ECVET mal-ECTS;

54. Jemmen li t-tisħiħ tal-immaġni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jista’ jsir billi dawn 
jiġu marbutin ma’ tranżizzjoni possibbli għall-edukazzjoni universitarja jew edukazzjoni 
ogħla oħra;

55. Jistieden lill-Istati Membri jniedu faċilitajiet ta’ mikrokreditu għaż-żgħażagħ biex 
jippromwovu l-intraprenditorija; 

56. Jistieden lill-Istati Membri, fi djalogu mas-sħab soċjali, biex jikkunsidraw politiki biex is-
sigħat tax-xogħol ikunu aktar flessibbli meta jkun hemm tnaqqis fir-ritmu ekonomiku;

Tranżizzjoni fir-riżorsi u fl-enerġija għal żvolta fl-industrija

57. Jenfasizza l-fatt li r-riżorsi u l-enerġija huma fil-qofol tal-istrateġija RISE; jappoġġja 
approċċ trijangolari ta’ affordabbiltà-sostenibbiltà-aċċessibbiltà għat-tnejn li huma;

58. Jilqa’ l-Pjan direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi; jitlob lill-Kummissjoni tinkludi l-
objettivi tal-politika tal-iskart fis-Semestru Ewropew u fil-Programmi Nazzjonali ta’ 
Riforma; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa ulterjorment il-parametri referenzjarji 
settorjali għall-effiċjenza fir-riżorsi, b’mod partikolari għal finijiet ta’ akkwist pubbliku; 
jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi strateġija 3R (Reduce, Re-use, Recycle (Naqqas, 
Erġa’ uża, Irriċikla)); jenfasizza l-importanza ta’ skema ta’ ċertifikazzjoni globali għar-
riċiklaġġ tal-ewwel trattament ta’ skart perikoluż u għal materjali ta’ skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku; jirrimarka li f’xi Stati Membri jeżistu skemi ta’ ġbir u riċiklaġġ 
rilevanti;

59. Jitlob l-implimentazzjoni rapida tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika u l-pjanijiet ta’ 
azzjoni nazzjonali; jistieden lill-UE tagħmel segwitu tar-rapport Reul dwar l-enerġija 
rinnovabbli, filwaqt li tistabbilixxi mira ambizzjuża dwar l-enerġija rinnovabbli għall-
2030;

60. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-kundizzjonijiet għal kuntratti tal-enerġija 
fuq terminu twil;

Strateġija għal RISE għan-Nofsinhar

61. Jappoġġja approċċ ta’ politika industrijali multireġjonali li jagħti spinta lit-tkabbir 



PE510.843v01-00 12/17 PR\936863MT.doc

MT

sostenibbli fl-ekonomiji li qed jiċkienu; jappoġġja strateġija ta’ valur miżjud għoli fl-
integrazzjoni tal-ekonomiji tan-Nofsinhar f’katini ta’ valur mondjali; 

62. Jinnota li n-Nofsinhar tal-UE huwa affettwat mill-pożizzjoni periferika tiegħu; jitlob lill-
Kummissjoni tippromwovi integrazzjoni infrastrutturali sħiħa tal-ekonomiji tan-
Nofsinhar, u jenfasizza l-ħtieġa li l-faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tingħata direzzjoni 
f’dan is-sens; 

63. Jenfasizza l-importanza ta’ mekkaniżmi tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u tar-
replikazzjoni tas-suq; jilqa’ proposti biex tiżdied il-kooperazzjoni, is-simbjożi industrijali 
u jiġu żviluppati netwerks ta’ servizzi ta’ konsulenza dwar l-effiċjenza fir-riżorsi;

64. Jenfasizza li t-trasformazzjoni ta’ impriżi tal-kapital f’kooperattivi rnexxiet f'xi reġjuni;

65. Jemmen li l-ekonomiji tan-Nofsinhar qegħdin f’pożizzjoni strateġika biex jibbenefikaw 
minn swieq tal-esportazzjoni ġodda fil-Magreb; jappella biex l-ispirtu imprenditorjali tal-
migranti jintuża biex jinħolqu negozji li jistgħu jidħlu f’dawk is-swieq; jilqa’ wkoll il-
Missjoni għat-Tkabbir tal-Viċi President Tajani;

66. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

In-nota spjegattiva tikkonsisti fil-premessi, li għal raġunijiet ta’ spazju se jiġu ppreżentati fl-
għamla ta’ emendi għar-rapport. Kull premessa, li tipprovdi bażi għar-rapport, se tingħata 
spjegazzjoni aktar dettaljata f’din it-taqsima.

A. billi l-UE teħtieġ strateġija biex tindirizza l-kriżi ekonomika u finanzjarja u tagħti 
bidu għal dinamika ekonomika ġdida,

Il-kriżi laqtet lill-ekonomiji Ewropej ħażin. Affettwat is-settur industrijali, u ntilfu 3,8 miljun 
impjieg. Ir-rati tal-qgħad qegħdin jogħlew speċjalment fost iż-żgħażagħ. Il-kriżi u nuqqas ta’ 
perspettivi qegħdin jaffettwaw il-benesseri soċjali u jżidu l-faqar. L-UE teħtieġ strateġija tat-
tkabbir komprensiva biex tegħleb dawn l-isfidi.

B. billi l-industrija tal-Ewropa għandha rwol ewlieni u hija parti importanti mis-
soluzzjoni għal din il-kriżi,

L-industrija Ewropea hija fundamentali biex jissolvew il-ħafna sfidi li qed tiffaċċja l-UE. Hija 
tipprovdi impjiegi, prodotti u servizzi kif ukoll dħul mit-taxxa u hija l-attur ewlieni fi 
tranżizzjoni Ewropea lejn ekonomija b’użu baxx ta’ karbonju. Għalkemm kien hemm tnaqqis 
relattiv fir-rwol tal-industrija fl-ekonomija tal-UE tul l-aħħar għoxrin sena, l-industrija xorta 
tirrappreżenta 4/5 tal-esportazzjonijiet tal-Ewropa u 80 % tal-investimenti fir-R&Ż mis-settur 
privat (DĠ ENTR). L-UE teħtieġ strateġija li terġa’ tagħti s-saħħa lill-ekonomija u twassal 
għal qawmien ġdid tal-industrija għal Ewropa sostenibbli. 

C. billi l-kompetituri industrijali tal-Ewropa ilhom snin jiżviluppaw strateġiji 
industrijali b’saħħithom,

Fil-livell internazzjonali firxa sħiħa ta’ pajjiżi żviluppaw l-istrateġiji industrijali tagħhom. Dan 
l-aħħar, il-Ġappun fassal pjan industrijali ġdid. Bil-Pjanijiet ta’ Ħames Snin u l-Pjan għall-
Industriji Emerġenti Strateġiċi Nazzjonali 2012 reċenti tagħha, iċ-Ċina wkoll iffukat fuq il-
poltika industrijali. Anke l-Istati Uniti ssegwi politiki industrijali b’saħħithom – mingħajr ma 
tuża t-terminu.

D. billi l-Kummissjoni Ewropea jistħoqqilha tifħir talli bdiet taħdem fuq politika 
industrijali bil-Komunikazzjoni tagħha bil-għan li torganizza żvolta fl-industrija,

Għal żmien twil il-politika industrijali ma kinitx mogħtija importanza mill-Ewropa. Bil-
pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni ‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-
Irkupru Ekonomiku’, il-Kummissjoni Ewropea ħadet rwol ta’ tmexxija fi żvolta meħtieġa fl-
industrija.

E. billi l-futur komuni tal-Ewropa bħala destinazzjoni industrijali jinsab f’offensiva 
favur il-modernizzazzjoni li ssaħħaħ iċ-ċentri tal-innovazzjoni u telimina n-
nuqqasijiet fl-iżvilupp ta’ reġjuni dgħajfa industrijalment u strutturalment,

L-Ewropa jeħtiġilha tagħmel użu adegwat mill-fondi pubbliċi u tidderieġi l-fondi tas-settur 
privat lejn attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, u trawwem kollaborazzjoni transnazzjonali u 
transreġjonali Ewropea permezz ta’ raggruppamenti ta’ organizzazzjonijiet tan-negozju, tal-
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akkademiċi u tar-riċerka innovattivi. Dan għandu jkun sostnut minn strateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti li jqisu l-potenzjal ta’ kull reġjun u territorju. Pereżempju l-
ħolqien ta’ Distretti (fl-Italja) għandu l-għan li jgħaqqad flimkien l-individwi u l-kumpaniji u 
jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tar-riżorsi tagħhom għall-fini ta’ proġetti kreattivi ġodda u biex 
dawn jinfirxu madwar ir-reġjun.

F. billi politika industrijali Ewropea trid issib it-taħlita ġusta ta’ politiki biex jitjieb l-
ambjent qafas filwaqt li jitqiesu r-realtajiet u ċ-ċirkustanzi ekonomiċi u soċjali 
nazzjonali u reġjonali (inkluż dawk transkonfinali) differenti; il-politika industrijali 
trid tkun integrata f’suq fejn il-gvern jistabbilixxi l-qafas regolatorju iżda ma 
jintervjenix direttament biex jagħżel ir-rebbieħa,

L-aħħar rapport tal-OECD bit-titolu ‘Perspectives on Global Development 2013 Industrial 
Policies in a Changing World’ (Perspettivi dwar l-Iżvilupp Globali 2013 – Politiki Industrijali 
f’Dinja li qed Tinbidel) ippubblikat fil-15 ta’ Mejju ta’ din is-sena jiddiskuti t-tliet ingredjenti 
bażiċi li huma kruċjali biex politiki industrijali jirnexxu llum: l-investiment fl-innovazzjoni u 
l-ħiliet, l-aċċess għall-finanzjament u infrastruttura adegwata1. Politiki industrijali ‘antiki’, 
ibbażati l-aktar fuq sussidji lill-impriżi, sjieda statali u protezzjoni tariffarja jġorru r-riskju ta’ 
falliment tal-gvern, tiftix ta’ renta (rent-seeking), u l-perpetwazzjoni ta’ interessi personali, bi 
spejjeż għall-produtturi, għall-konsumaturi u għall-ekonomija b’mod ġenerali.

G. billi t-tnaqqis fid-disponibbiltà ta’ kreditu jillimita l-investimenti, u dan jostakola l-
innovazzjoni kif ukoll l-adozzjoni ta’ teknoloġiji effiċjenti ġodda; politika industrijali 
fl-Ewropa għalhekk teħtieġ arkitettura finanzjarja robusta li tippromwovi l-
investimenti,

Skont dokument ta’ politika mħejji mit-think-tank Bruegel għal laqgħa informali tal-ECOFIN 
fl-2013, waħda mid-dgħufijiet strutturali l-aktar magħrufa tal-ekonomija tal-UE qiegħda fl-
investimenti insuffiċjenti tagħha fir-riċerka u l-kapital uman li jostakolaw il-bidla għal 
ekonomija bbażata fuq l-innovazzjoni. Minħabba d-diżinvestiment fis-settur bankarju u f'dak 
pubbliku, hemm inqas riżorsi finanzjarji disponibbli u dan ma jippermettix tranżizzjoni għal 
ekonomija innovattiva u sostenibbli2. F’dan il-kuntest, jeħtieġ jiġu proposti miżuri ta’ politika 
biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament u jiġu promossi l-investimenti fit-tul fl-
innovazzjoni u t-teknoloġiji.

H. billi l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament fin-Nofsinhar tal-Ewropa huma stretti aktar u 
b'hekk jinħtieġu soluzzjonijiet ta’ finanzjament imfassla apposta,

Skont preżentazzjoni minn Guntram Wolff (Bruegel) waqt is-smigħ tal-ITRE fid-
29 ta’ Mejju 2013, ir-rata ta’ mgħax għal self lil SMEs fil-Ġermanja kienet ta’ kważi 3 % 
f’Marzu 2013, filwaqt li kienet ta’ 6 % għal SMEs mill-Italja, il-Portugall u Spanja. Il-
preżentazzjoni enfasizzat ukoll li l-SMEs Ġermaniżi fl-aħħar tas-sena li għaddiet irċevew 
kważi 90 % tal-finanzjament li talbu filwaqt li l-SMEs Griegi rċevew madwar 25 % biss.

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World (Perspettivi dwar l-
Iżvilupp Globali 2013 – Politiki Industrijali f’Dinja li qed Tinbidel).
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’ (Il-
Problema tat-Tkabbir tal-Ewropa (u x’wieħed jagħmel dwarha), Bruegel Policy Brief, April 2013.
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I. billi l-UE teħtieġ approċċ ta’ politika industrijali li jgħaqqad flimkien il-
kompetittività, is-sostenibbiltà u xogħol deċenti sabiex jiġu indirizzat l-isfidi kbar 
tas-soċjetà,

Huwa ċar li l-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea trid tkun immirata lejn l-indirizzar tal-
isfidi kbar tas-soċjetà skont l-istrateġija UE 2020 u trid tkun allinjata mat-trijangolu strateġiku 
ta’ sostenibbiltà, kompetittività u xogħol deċenti. Il-Parlament Ewropew irrikonoxxa dan fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 dwar politika industrijali għall-era globalizzata1.

J. billi fl-aħħar għexieren ta’ snin il-produttività tax-xogħol żviluppat b’mod ħafna 
aktar mgħaġġel mill-produttività tar-riżorsi, filwaqt li l-istimi juru li l-kosti 
lavorattivi jirrappreżentaw inqas minn 20 % ta’ prodott u l-kosti tar-riżorsi 
jirrappreżentaw 40 %;

Skont l-Uffiċju Federali tal-Istatistika fil-Ġermanja, fl-istruttura tal-kost tas-settur tal-
manifattura l-kosti tal-materjal jirrappreżentaw 43 % u l-kosti tal-persunal madwar 18 % biss 
filwaqt li l-kosti tal-enerġija huma ekwivalenti għal 2 %2. Il-Parlament Ewropew irrikonoxxa 
dan fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa3.

K. billi fid-dawl tal-isfidi globali, huwa essenzjali li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-
riżorsi tkun il-bażi tat-tiġdid industrijali Ewropew jekk l-industrija Ewropea 
għandha l-ħsieb li żżomm il-kompetittività tagħha fil-futur,

Il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat fil-Pjan direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi tagħha 
li, fil-Ġermanja biss, titjib fl-effiċjenza fir-riżorsi fil-manifattura jista’ jiġġenera ffrankar fl-
ispejjeż ta’ bejn 20 % u 30 %. Skont studju ieħor fir-Renju Unit huwa stmat iffrankar ta’ 
GBP 23 biljun minn miżuri favur użu aktar effiċjenti tar-riżorsi li ma jiswew xejn jew jiswew 
ftit ħafna4. Peress li l-Ewropa ma tistax tikkompeti fuq il-pagi ma’ ekonomiji emerġenti, hija 
teħtieġ tiffoka fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha billi tisfrutta l-
effiċjenzi. Ir-rapport dwar il-Kompetittività 2012 tal-Kummissjoni Ewropea enfasizza r-rwol 
pożittiv li għandhom l-ekoinnovazzjoni u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija fuq il-
kompetittività tal-UE. L-UE hija fuq quddiem ukoll fl-internazzjonalizzazzjoni u l-flussi 
transkonfinali ta’ eko-investiment u eko-innovazzjonijiet. Dan huwa rilevanti partikolarment, 
peress li l-impriżi eko-innovattivi ġeneralment jirnexxu aktar minn innovaturi konvenzjonali.

L. billi l-Unjoni Ewropea teħtieġ strateġija industrijali ambizzjuża, ekoeffiċjenti u 
ekoloġika sabiex terġa’ toħloq il-kapaċità ta’ manifattura u tiġġenera impjiegi bi 
kwalifiki għolja u mħallsin tajjeb,

Iċ-ċifri msemmija hawn fuq diġà enfasizzaw kif strateġija industrijali ekoloġika tal-UE 
bbażata fuq l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi għandha żżid il-kompetittività billi 
tnaqqas l-ispejjeż b’mod sinifikanti. Fl-istess waqt jerġgħu joħolqu l-kapaċità ta’ manifattura 
                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Politika Industrijali għall-era Globalizzata, it-3 ta’ Frar 2011.
2 Preżentazzjoni minn Dr Christian Kühne waqt Roundtable dwar il-Politika Industrijali fl-24 ta’ April 2013
organizzata mill-MEP Reinhard Bütikofer. Preżentazzjoni bil-Powerpoint disponibbli fuq talba.
3 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa, il-
25 ta’ Lulju 2011.
4 Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ‘Pjan direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjeni tar-Riżorsi’, l-
20 ta’ Settembru 2011.
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u jipprovdu impjiegi ġodda. Fil-Ġermanja biss, titjib fl-effiċjenza fir-riżorsi jista’ joħloq sa 
miljun impjieg1. Studju mid-ditta ta’ konsulenza Ecofys enfasizza wkoll li implimentazzjoni 
tajba tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn għandha toħloq iffrankar nett ta’ EUR 90 biljun kull sena 
għall-konsumaturi u n-negozji Ewropej, u b’hekk tnaqqas id-dipendenza fuq il-gass naturali 
mir-Russja b’aktar minn 50 %. Jekk l-ammonti ffrankati kellhom jiġu investiti mill-ġdid fl-
ekonomija, jistgħu joħolqu miljun impjieg ieħor2. Il-Parlament Ewropew għalhekk talab lill-
Kummissjoni Ewropea tiżviluppa strateġija industrijali ambizzjuża, ekoeffiċjenti u ekoloġika3

M. billi s-setturi tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli biss jistgħu joħolqu 
5 miljun impjieg sal-202,

Il-Kummissjoni Ewropea, fil-komunikazzjoni tagħha dwar irkupru li jwassal għall-ħolqien 
abbundanti ta’ impjiegi, iddikjarat b’mod ċar li s-setturi tal-enerġija rinnovabbli u tal-
effiċjenza enerġetika waħedhom biss għandhom il-potenzjali li joħolqu 5 miljun impjieg sal-
20204.

N. billi l-Unjoni Ewropea għandha fi ħdanha kapaċità ta’ innovazzjoni enormi 
b’sitt Stati Membri tal-UE fost l-ewwel 10 mill-50 pajjiż l-aktar innovattiv fid-dinja,

L-Indiċi tal-Innovazzjoni Bloomberg żvela li fost l-ewwel 10 pajjiżi l-aktar innovattivi fid-
dinja, sitta huma Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja, il-Finlandja, l-Isvezja, l-Awstrija, id-
Danimarka u Franza)5. Dan juri biċ-ċar li l-UE diġà għandha saħħa sinifikanti fl-innovazzjoni 
u r-R&Ż iżda jenfasizza wkoll il-qabża bejn dawk l-Istati Membri u l-oħrajn u għalhekk itenni 
l-bżonn ta’ strateġija tal-innovazzjoni ambizzjuża mhux biss biex tinżamm is-saħħa eżistenti 
iżda wkoll biex jiżdiedu l-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tal-Istati Membri kollha.

O. billi l-politika industrijali hija kwistjoni trażversali u l-Kummissjoni Ewropea 
għalhekk jeħtieġ tintegra b’mod ċar il-politika industrijali tagħha fl-istrateġija 
UE 2020, fl-iżvilupp tal-Pjan direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx ta’ 
Emissjonijiet tal-Karbonju sal-2050, fl-inizjattivi industrijali tas-SET-Plan u fil-
viżjoni għall-2050 fil-Pjan direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi,

Huwa ċar li l-politika industrijali teħtieġ approċċ orizzontali. Il-Kummissjoni Ewropea 
rrikonoxxiet dan fl-Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali reċenti 
tagħha, li fiha qalet li “l-politiki Komunitarji għandhom jiġu kkoordinati u sinkronizzati kif 
xieraq” u li “l-miżura tas-suċċess tagħna se tiddependi ħafna fuq il-kapaċità tagħna li 
nipproduċu bl-effettività konġunta massima f'dawn l-oqsma kollha”. Ir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew dwar ‘Politika Industrijali għall-era Globalizzata’ maqbula mill-PE fit-
3 ta’ Frar 2011 f’dan il-kuntest talbet ukoll lill-Kummissjoni Ewropea tintegra l-politika 
industrijali tagħha fil-Pjan direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx ta’ Emissjonijiet tal-
Karbonju, fis-SET-Plan u fil-Pjan direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi.

                                               
1 Ibid.
2 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Benefiċċji ekonomiċi tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn tal-
UE), ECOFYS, April 2012.
3 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Politika Industrijali għall-era Globalizzata, it-3 ta’ Frar 2011.
4 Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ‘Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi’, it-
18 ta’ April 2012.
5 L-Indiċi tal-Innovazzjoni Bloomberg, 2013.
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P. billi Politika Industrijali Ewropea teħtieġ forza tax-xogħol b’saħħitha filwaqt li fil-
medja huma biss 7 % tal-ħaddiema bi ftit kwalifiki li kellhom taħriġ,

Il-forza tax-xogħol Ewropea jeħtieġ li tkun lesta għal opportunitajiet ta’ impjieg futuri u għal 
dinamiki tas-suq li jinbidlu. Huwa importanti partikolarment li tiġi indirizzata din il-kwistjoni 
għall-faxxa ta’ ħaddiema bi ftit kwalifiki li għandha nuqqas ta’ taħriġ. F’dan il-kuntest, id-
dritt għat-taħriġ huwa essenzjali.


