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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet tagħha 
jekk tittratta kemm il-politiki Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-ġejjieni li r-reġjuni 
Ewropej u l-industriji lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu qegħdin jaffaċċjaw fis-
snin li ġejjin; f'dan ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet demografiċi, klimatiċi u 
enerġetiċi jeħtieġ li jiġu analizzati aktar fir-rigward tad-dimensjoni reġjonali tagħhom, 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi reġjonali potenzjali li dawn l-isfidi se jiġġeneraw, b'mod li 
jaffettwaw it-tkabbir omoġenju tal-industriji tal-UE;

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq industrijali tagħna huwa magħmul minn intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju: kwalunkwe strateġija integrata dwar il-futur tal-industriji Ewropej 
għandha għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

3. Jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar bħala 
mezz kif jitnaqqas il-piż amministrattiv u jitrawwem ir-rwol tal-SMEs fis-suq intern; jilqa' 
bi pjaċir it-twaqqif ta' Forum permanenti għall-SMEs dwar l-aċċess għall-opportunitajiet 
ta' finanzjament u jitlob li jkun hemm strateġija integrata għall-finanzjament tal-SMEs fl-
UE;

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa kollha, 
b'mod li qed iġġib għall-agħar il-prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-differenzi 
reġjonali; f'dan ir-rigward, jenfasizza li settur industrijali ġust u sostenibbli huwa 
essenzjali għall-futur tal-ħaddiema fl-Ewropa kollha;

5. Jitlob approċċ ġdid għal politika industrijali sostenibbli, kif rikonoxxut fl-Istrateġija UE 
2020, u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija industrijali integrata mill-
Kummissjoni flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-istrateġija għal Regolamentazzjoni Aħjar;

6. Jinnota li t-tisħiħ tad-djalogu kostruttiv mal-partijiet interessati huwa azzjoni ewlenija 
biex jiġu implimentati prattiki tajbin fost l-industriji Ewropej u biex jissaħħu s-sorveljanza 
u l-valutazzjoni konġunti ta' miżuri antiċipati, fuq il-bażi ta' approċċ reġjonali;

7. Jirrikonoxxi li r-riċerka u l-innovazzjoni huma bżonn komuni tas-settur kollu industrijali, 
u huwa tal-opinjoni li d-diversi strumenti tal-UE għall-koeżjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni għandhom jiġu implimentati b'mod integrat biex tiġi żgurata l-effikaċja 
tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa li wieħed ifittex sinerġiji bejn dawn l-istrumenti u jitlob baġit 
akbar għal dawn l-istrumenti finanzjarji;

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell reġjonali 
fil-prossimità tal-parteċipanti, bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet pubbliċi ta’ 
riċerka u l-industrija, filwaqt li tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-għerf u l-
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iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti f'ragruppamenti u netwerks tal-innovazzjoni, permezz ta' kooperazzjoni msaħħa 
mal-Bank Ewropew tal-Investiment u fil-qafas ta' task force permanenti għall-politika 
industrijali;

9. Jirrimarka li ż-żieda fid-differenzi reġjonali f'termini ta' potenzjal tar-riċerka u l-iżvilupp 
hija sfida li għandha tiġi indirizzata mhux biss fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni, iżda wkoll 
permezz tal-politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-effiċjenza tar-riżorsi 
bħala għodda biex l-industriji tal-UE jiġu xprunati lejn strateġija industrijali kompetittiva, 
biex b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur industrijali tagħna meta mqabbel ma' 
swieq oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward tal-
prodotti ambjentali; jenfasizza li l-istandards ambjentali għall-materja prima u dik 
awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu għal koeżjoni 
territorjali msaħħa minflok ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali u dawk li jinsabu l-
aktar 'il bogħod, filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali u l-ħtiġijiet tagħhom;

11. Jinnota li strateġija integrata għall-industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li tegħleb in-
nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-rigward, jenfasizza l-
ħtieġa ta' inizjattivi koordinati biex jittejjeb it-tagħlim ta' suġġetti STEM (xjenza, 
teknoloġija, inġinerija u matematika) fil-livelli kollha, filwaqt li jiġu promossi kwalifiki 
ogħla koordinati u mmirati addizzjonali; jistieden lill-Istati Membri jinkludu l-kwalifiki 
vokazzjonali għall-intraprenditorija fil-programmi universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi qbil mar-
rekwiżiti riveduti tal-ħiliet stabbiliti mis-settur industrijali;

12. Jenfasizza li t-tkabbir sostenibbli u ġust fis-settur industrijali jista' jintlaħaq b'mod aħjar 
mill-Istati Membri permezz tal-prinċipju tar-reċiproċità tal-politiki kummerċjali; jinnota li 
l-istrutturi tan-netwerks u r-ragruppamenti kompetittivi reġjonali m'għandhomx jiġu 
affettwati b'mod negattiv b'regoli u dispożizzjonijiet kummerċjali li ma jkunux simili;

13. Jenfasizza d-differenzi reġjonali fl-iżvilupp industrijali u jitlob li dawn ukoll jiġu 
inkorporati għalkollox fil-politika l-ġdida għal industrija sostenibbli; barra minn hekk, 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ integrat b'ħafna livelli fir-rigward tal-
governanza u jtenni l-ħtieġa li jitqiesu ċ-ċirkostanzi soċjali u ekonomiċi differenti tat-tliet 
tipi ta' reġjuni (konverġenza, tranżizzjoni u kompetittività), u l-varjazzjonijiet fil-kapaċità 
kreattiva u innovattiva u fl-ispirtu intraprenditorjali.


