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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jisħaq li wkoll jekk is-settur industrijali sofra bil-bosta mill-konsegwenzi tal-kriżi 
ekonomika kurrenti, xorta jibqa' mingħajr dubju wieħed mill-beni ewlenin tal-UE f'livell 
internazzjonali u mutur kjavi għall-ksib tal-objettivi UE 2020 għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
innovazzjoni, ir-riċerka, l-iżvilupp, is-sostenibilità u l-kompetittività; jirrileva li l-
produzzjoni industrijaliglobali hi 10 % anqas minn kemm kienet qabel il-kriżi u li ntilfu 
aktar minn 3 miljun impjieg industrijali; Jinnota, b'dana kollu, li hemm ukoll riskju dejjem 
akbar ta' nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati li jaqdu b'mod speċifiku l-bżonnijiet tal-
iżvilupp sostenibbli;

2. Hu mħasseb bid-deindustrijalizzazzjoni massiċċa li qed tolqot lit-territorji Ewropej li 
tradizzjonalment kienu industrijalizzati; hu tal-fehma li r-reġjuni li qabel kienu 
industrijalizzati fl-Ewropa jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għar-riindustrijalizzazzjoni; 
jirrileva li f'dan ir-rigward li r-reġjuni tradizzjonalment industrijalizzati m'għadhomx fiċ-
ċentru tal-attenzjoni pubblika, u li fid-dawl ta' sfidi partikolari, jinħtieġ li jsiru disponibbli 
possibilitajiet ta' investiment suffiċjenti għal strateġiji ta' żvilupp reġjonali speċifiku; 
jappoġġja, f'dan il-kuntest, l-inizjattivi ta' 're-shoring' li jittantaw iġibu lura l-produzzjoni u 
s-servizzi minn pajjiżi terzi;

3. Ifisser it-tħassib serju tiegħu dwar il-konsegwenzi tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u 
finanzjarju, in-nuqqas ta' investiment, u l-inugwaljanzi li qed jikbru fl-UE, l-aktar fir-
reġjuni tagħha f’dak li għandu x’jaqsam mal-produttività, il-kompetittività u l-prosperità; 
jirrileva li hu vitali li jittieħdu miżuri qawwijin ta’ politika u jkunu allokati riżorsi 
finanzjarji xierqa b’appoġġ għal rinaxximent tal-industrija għal Ewropa sostenibbli, 
msejsa, fost ħwejjeġ oħra, fuq l-industriji kulturali u kreattivi u teknoloġiji ġodda bħalma 
huma n-nanoteknoloġiji, il-bijoteknoloġiji u l-mikroelettronika; jikkunsidra li jekk ma 
tittieħidx din l-azzjoni, id-deklin drastiku fil-produzzjoni industrijali se jkollu impatt 
negattiv gravi mhux biss fuq kemm tipproduċi l-UE, imma wkoll fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali, u se jkun hemm żieda perikoluża fid-"distakk teknoloġiku" bejn l-UE u ċentri 
ta' teknoloġija għolja, jiġfieri l-Istati Uniti tal-Amerika u l-pajjiżi BRIC;

4. Jissottolinja li l-politika futura ta’ koeżjoni se tkun waħda mill-politiki ewlenin tal-UE li 
jrawmu l-innovazzjoni industrijali permezz ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti bħala respons 
għall-isfidi marbutin mal-enerġija sostenibbli, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza fir-riżorsi 
kemm materjali kemm umani; huwa tal-fehma, għaldaqstant, li l-appoġġ mill-politika 
futura ta’ koeżjoni u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej huwa ta’ importanza 
ċentrali għar-riindustrijalizzazzjoni tal-UE u r-reġjuni tagħha permezz ta’ politika 
industrijali ġenwinament moderna – inklussiva, sostenibbli, enerġetikament effiċjenti u 
altament kompetittiva; jitlob li jkun hemm kordinament u sinerġiji aħjar bejn il-politika ta' 
koeżjoni u l-programmi tal-Orizzont 2020 ħalli jitwaqqfu inkubaturi reġjonali ta' 
innovazzjoni u tkun immassimizzata l-innovazzjoni fil-livell reġjonali;

5. Jissottolinja li l-karatteristiċi tar-reġjuni u l-qawwiet speċifiċi tagħhom għandhom jitqiesu 
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fl-ippjanar tal-istrateġiji ta' żvilupp industrijali reġjonali għal kull reġjun u għal kull settur 
sabiex jinkiseb livell ta' speċjalizzazzjoni għoli fl-industrija Ewropea;

6. Jirrileva li f'reġjuni fruntiera, spiss ikun hemm sfidi industrijali simili fuq iż-żewġ naħat 
tal-fruntiera, minħabba l-fatturi territorjali komuni għal dawn ir-reġjuni; jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ifasslu strateġiji ta' 
konverżjoni industrijali transfruntiera li għandhom l-għan li joħolqu raggruppamenti 
transfruntiera, u strateġiji ta' taħriġ u impjiegi konġunti fuq skala li tikkorrispondi għaċ-
ċentri ta' popolazzjoni transfruntiera;

7. Jagħmel enfasi fuq il-ħtieġa li jkun hemm strateġiji ċari ta' politika ta' kompetittività 
industrijali fil-livell tal-UE kif ukoll fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali, permezz ta’ 
approċċ aktar iffukat territorjalment u strateġiku li jkun jinkludi li jiġu stabbiliti l-
prijoritajiet marbutina ma’: l-iffaċilitar tal-aċċess għall-faċilitajiet ta' finanzjament u 
mikrokreditu, l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u t-
tagħlim għal matul il-ħajja kollha, is-semplifikazzjoni amministrattiva u l-bini tal-kapaċità 
biex l-azjenda jkunu jistgħu joperaw bl-anqas kost possibbli, regolamenti ambjentali ċari, 
ir-riduzzjoni tat-tassazzjoni fuq ix-xogħol, flessibilità akbar fis-suq tax-xogħol, it-titjib ta' 
infrastruttura favur l-ambjent, l-involviment u kordinament akbar tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kif ukoll tal-istakeholders pubbliċi u privati u appoġġ f'saħħtu għall-SMEs, 
għall-imprendituri u n-negozji soċjali; jemmen li approċċ aktar ikkordinat bejn il-livelli 
differenti ta’ gvern u l-istakeholders jinkiseb billi jiġu inklużi l-patti territorjali proposti 
fil-ftehimiet ta’ sħubija u strumenti fil-ftehimiet ta' sħubija biex jinġiebu dawk l-atturi 
flimkien ħalli jiffokaw u jikkordinaw l-azzjonijiet u r-riżorsi finanzjarji tagħhom fuq il-
miri u l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

8. Iqis li r-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa għandha tkun akkumpanjata mill-isforzi biex 
jinħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ, u għal dan jinħtieġ li jkun żgurat li l-istrateġiji 
Komunitarji għall-impjiegi jitfasslu fuq il-bżonnijiet futuri tal-industrija Ewropea, li 
jitnedew programmi reġjonali u nazzjonali biex jipprovdu żgħażagħ b'edukazzjoni 
teknoloġika ta' kwalità għolja u biex jippromwovu l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ 
permezz tal-aċċess għall-fondi Ewropej u għal pariri kummerċjali;

9. Ifakkar li l-eknomiji reġjonali huma ewlenin biex jinkiseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, peress li t-tnejn li huma għandhom l-għarfien meħtieġ u l-kapaċità biex 
jimmobbilizzaw lill-parteċipanti interessati lokali bi qbil mal-ispeċifitajiet reġjonali; Itenni 
l-importanza kruċjali tal-konnessjoni tal-aġendi għall-innovazzjoni u s-sostenibbiltà fil-
livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew bl-iżvilupp ta' strateġiji għar-riċerka u l-
innovazzjoni reġjonali u nazzjonali b'saħħithom għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti 
(RIS3);

10. Huwa tal-opinjoni li biex il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej iwasslu appoġġ 
aktar immirat bħala parti minn approċċ strateġiku u integrat, it-twassil tal-istrateġiji RIS3 
għandu jinżamm bħala kondizzjonalità ex ante għall-iffinanzjar skont l-objettiv ta' RŻI tal-
politika futura ta’ koeżjoni; jirrileva li tali strateġiji RIS3, imsejsin fuq il-vantaġġi 
komparattivi tar-reġjuni, se jippromwovu l-miżuri li jtejbu l-produttività, jattiraw il-kapital 
pubbliku u privat b’riħet effett kbir ta’ lieva, u jgħinu lir-reġjuni jikkonċentraw ir-riżorsi 
tagħhom fuq ftit prijoritajiet ta' importanza ċentrali ħalli jagħmlu użu aktar effikaċi mill-
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fondi disponibbli;

11. Jenfasizza li l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jridu jpoġġu l-innovazzjoni ekonomika, 
soċjali u ambjentali fil-qalba tal-istrateġiji ta' żvilupp sostenibbli fuq il-medda twila ta' 
żmien, bit-tmexxija ta' netwerks b'saħħithom, bl-iskambju ta' għarfien u ekosistemi ta' 
skambju u ġestjoni u innovazzjoni, magħmula minn raggruppamenti ta' SMEs u industriji 
speċjalizzati ħafna; jappoġġja t-tkabbir tal-parkijiet industrijali permezz ta' koperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, l-operaturi ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet ta' 
riċerka u żvilupp;

12. Jaqbel mal-Kummissjoni u mal-Kunsill li l-kisbiet tal-kompetittività fis-suq intern, kif 
ukoll fil-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, għandhom ikunu prijorità assoluta; jistieden lill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jagħtu l-appoġġ lill-industriji, u lill-SMEs b'mod partikolari, 
ħalli dawn jesportaw u jinternazzjonalizzaw; jissottolinja l-ħtieġa u l-importanza tat-tfassil 
ta’ standards Ewropej li jkunu ampjament applikati u difiżi mill-UE fis-suq globali, l-aktar 
f'dak li għandu x'jaqsam mar-responsabilità ambjentali u soċjali, ħalli l-miżuri innovattivi 
implimentati mill-impriżi Ewoprej ma jippenalizzawhomx, imma minflok isiru bil-mod il-
mod standard globali, mhux l-anqas permezz tal-prinċipju ta' reċiproċità;

13. Jinsab imħasseb bil-kbir bl-impatt negattiv tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq il-
kapaċità tar-reġjuni tal-UE biex jiffinanzjaw investiment produttiv għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, li jipperikola b'mod gravi l-kisba tal-objettivi tal-
Ewropa 2020;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi tassazzjoni ekoloġika u soċjali minima fuq 
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ħalli jintlaħqu l-istandards soċjali u ambjentali 
Ewropej li l-industriji tal-UE jkunu jridu josservaw;

15. Huwa tal-opinjoni li, barra mill-għotjiet, hemm il-ħtieġa li s-self, il-kapital ta' riskju, il-
garanziji u forom oħrajn ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja jkollhom rwol aktar 
f’saħħtu fil-kompetittività tal-industrija tal-UE; jistieden li jkun hemm użu xieraq tal-
istrumenti finanzjarji billi jiġi kkombinati l-varji forom u sinerġiji ta’ appoġġ finanzjarju, 
kemm dirett u kemm indirett, l-aktar dawk disponibbli għall-SMEs, intrapriżi ta' snajja u 
soċjali, ħalli l-benefiċjarji jingħataw aċċess għall-finanzi li jkun aktar joqgħod għall-
ħtiġijiet tagħhom; hu tal-fehma li l-politiki tal-UE u l-għejun varji għall-finanzjament tar-
reindustrijalizzazzjoni jeħtieġ li jkunu kkordinati aktar mill-qrib, skont ir-regoli tal-
pakkett tal-politika leġiżlattiva tal-Koezjoni 2014-2020; 

16. Iqis li, meta titqies il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali ta' bħalissa, l-investiment 
pubbliku u privat huwa essenzjali bħala parti mill-istrateġija ġenerali għat-tkabbir 
sostenibbli; iqis, f'dan is-sens, li r-riforma globali fir-reġim tal-assistenza statali, permezz 
tal-applikazzjoni ta' approċċ b'bażijiet aktar soċjali u ekonomiċi u permezz ta' flessibilità 
akbar tar-regoli ta' kompetizzjoni kif jingħad fl-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE; itenni l-
importanza li jittieħed akkont akbar tal-kwalità u tal-effikaċja tan-nefqa pubblika.
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