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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali, u dan irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati Membri; ifakkar li mill-bidu tal-
kriżi 'l hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun impjieg fil-manifattura1;

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin tal-
koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur industrijali u l-industrija tirrappreżenta 80 % tan-nefqa 
fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp fl-Ewropa2;

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt negattiv fuq l-
istrutturi industrijali, li jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess aktar diffiċli għall-
kreditu għall-manifatturi;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi u impjiegi 
mhux prekarji;

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli li jintlaħaq l-
objettiv li l-kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020; ifakkar li l-investimenti u l-proġetti kollha għandhom isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura aktar 
tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess għas-saħħa 
u l-edukazzjoni pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta' ħajja għolja, flimkien ma' prosperità u xogħol deċenti għal 
kulħadd.

                                               
1  Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;
2  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, p. 3.;


