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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Artikoli 9, 151, 152, 153(1) u (2) tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 173 tiegħu li 
jirrigwarda l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, fost affarijiet oħrajn, għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 14, 27 u 30 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra t-TFUE u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-
Artikolu 5(3) tiegħu u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-TUE li jirreferi għas-suq intern, l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ekonomija soċjali tas-suq,

– wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra s-sejbiet tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2020, 
ippubblikati fil-11 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2020 dwar ir-"Roadmap 
of the Pharmaceutical Strategy – timely patient access to affordable medicines" (Pjan 
Direzzjonali tal-Istrateġija Farmaċewtika – aċċess fil-ħin tal-pazjenti għal mediċini 
affordabbli), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2010 intitolata "Il-
mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss" (COM(2020)0456),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 intitolata 
"Programm ta' Ħidma Aġġustat tal-Kummissjoni 2020"(COM(2020)0440),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar l-
istrateġija Ewropea għad-data (COM(2020)0066),

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar "L-
Intelliġenza Artifiċjali  Approċċ Ewropew għall-Eċċellenza u l-Fiduċja" 
(COM(2020)0065),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar l-
implikazzjonijiet tas-sikurezza u tar-responsabbiltà tal-Intelliġenza Artifiċjali, tal-
Internet tal-Oġġetti u tar-robotika (COM(2020)0064),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Mejju 2020 dwar il-qafas finanzjarju 
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pluriennali l-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-pjan ta' rkupru1,

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni: Rebbiegħa 2020,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-23 ta' April 2020 tal-President tal-Kunsill 
Ewropew wara l-vidjokonferenza tal-membri tal-Kunsill Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli 
tat-8 ta' April 2020 dwar ir-rispons globali tal-UE għall-COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-17 ta' Marzu 2020 tal-President tal-Kunsill 
Ewropew wara l-vidjokonferenza mal-membri tal-Kunsill Ewropew dwar il-COVID-19,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2020 intitolata 
"Rispons ekonomiku kkoordinat għat-tifqigħa tal-COVID-19" (COM(2020)0112),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2020 intitolata 
"Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari Għal Ewropa aktar nadifa u 
kompetittiva" (COM(2020)19) u l-konklużjonijiet dwar "Aktar ċirkolarità – tranżizzjoni 
lejn soċjetà sostenibbli" adottati mill-Kunsill fit-3 716-il laqgħa tiegħu li saret fl-
4 ta' Ottubru 2019 (12791/19), u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
2 ta' Diċembru 2015 intitolata "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal 
Ekonomija Ċirkolari" (COM(2015)0614),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 intitolata 
"Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa" (COM(2020)0102),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020, intitolata 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" (COM(2020)0103),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-4 ta' Marzu 2020 għal regolament li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") (COM(2020)0080),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 intitolata 
"Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa" (COM(2020)0067),

– wara li kkunsidra l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2020 intitolat "Unjoni li 
tirsisti għal aktar" (COM(2020)0037),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 dwar il-Pjan 
ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli (COM(2020)0021),

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0124.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
3 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2019 "Masterplan for 
a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries Enabling a Climate-
neutral Circular Economy by 2050" (Pjan Ġenerali għal Trasformazzjoni Kompetittiva 
tal-Industriji Intensivi fl-Enerġija tal-UE li Tippermetti Ekonomija Ċirkolari newtrali 
għall-Klima sal-2050) (Rapport mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar Industriji Intensivi fl-
Enerġija),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar tassazzjoni ġusta 
f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.04,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019 
(EUCO 29/19),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar 
"Aġenda Strateġika Ġdida għall-UE 2019-2024" (EUCO 9/19),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet dwar "Strateġija futura għall-Politika Industrijali tal-
UE" adottati mill-Kunsill fit-3 655 laqgħa tiegħu li saret fid-29 ta' Novembru 2018 
(14832/2018),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Mejju 2018 dwar 
"Aġenda Ġdida Ewropea għall-Kultura" (COM(2018)0267),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2017 intitolata 
"Ninvestu f'industrija intelliġenti, innovattiva u sostenibbli – Strateġija mġedda għall-
Politika Industrijali tal-UE" (COM(2017)0479),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-bini ta' strateġija 
industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-
innovazzjoni fl-Ewropa5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-
industrija Ewropea6,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni għal tweġiba orali dwar il-bini ta' 
strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-
impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (O-000047/2017),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 intitolata "Lejn Att dwar 
is-Suq Uniku Diġitali"7,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2016 intitolata "Id-
Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea – Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' Suq Uniku 
Diġitali" (COM(2016)0180),

4 Testi adottati, P9_TA(2019)0102.
5 ĠU C 334, 19.9.2018, p. 124.
6 ĠU C 307, 30.8.2018, p. 163.
7 ĠU C 11, 12.1.2018, p. 55.
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– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, ratifikat mill-Parlament Ewropew fl-
4 ta' Ottubru 2016,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar il-ħtieġa ta' politika 
ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom8,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016 u tat-
23 ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar politika koerenti 
tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi9, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Aġenda tal-Kompetittività 
Industrijali, dwar it-trasformazzjoni diġitali tal-industrija Ewropea u dwar il-pakkett tat-
"Teknoloġiji tas-Suq Uniku Diġitali u l-Modernizzazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 intitolata 
"Kummerċ għal Kulħadd – Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-
investiment'' (COM(2015)0497),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2014 dwar ir-
riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà10,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2014 intitolata 
"Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew" (COM(2014)0014),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-22 ta' Mejju 2013 u tat-
22 ta' Marzu 2019, (EUCO 1/19),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Kummerċ Industrijali, tal-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għas-Sajd,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
0197/2020),

A. billi l-Unjoni Ewropea teħtieġ strateġija industrijali ġdida f'konformità mal-għan tan-
newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050 li se toħloq il-kundizzjonijiet għal 
soċjetà innovattiva, inklużiva, reżiljenti u diġitalizzata u se tagħti kontribut kbir għall-
kompetittività globali tal-industriji Ewropej; billi din l-istrateġija għandha żżomm livelli 
għoljin ta' impjiegi u impjiegi ta' kwalità għolja, filwaqt li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura; 
billi strateġija bħal din teħtieġ li tiżgura t-tranżizzjoni doppja lejn bażi industrijali 
Ewropea li tkun moderna, diġitalizzata, li tisfrutta l-potenzjal sħiħ tas-sorsi rinnovabbli, 

8 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 21.
9 ĠU C 238, 6.7.2018, p. 28.
10 ĠU C 482, 23.12.2016, p. 89.
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effiċjenti ħafna fl-enerġija u tar-riżorsi u newtrali għall-klima; billi l-istrateġija għandha 
ssaħħaħ ukoll it-tmexxija globali Ewropea u tnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni fuq 
partijiet oħra tad-dinja fil-ktajjen tal-valur strateġiċi permezz tad-diversifikazzjoni u 
tagħmilhom aktar sostenibbli, billi tevita d-delokalizzazzjoni tal-industriji Ewropej 
filwaqt li tippreserva suq miftuħ;

B. billi l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha ħolqu tnaqqis bla preċedent fir-
ritmu ekonomiku fl-Ewropa li joħloq ir-riskju li jiżdiedu l-inugwaljanzi u t-tensjonijiet 
soċjali fl-Unjoni, speċjalment fost l-aktar ċittadini vulnerabbli;

C. billi l-kompetittività industrijali u l-politika dwar it-tibdil fil-klima jsaħħu lil xulxin 
b'mod reċiproku, u r-riindustrijalizzazzjoni innovattiva u newtrali għall-klima se toħloq 
impjiegi lokali u tiżgura l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea; billi tali approċċ 
għandu jkun applikat fil-politiki kollha relatati mat-tranżizzjoni diġitali u ambjentali;

D. billi l-Unjoni teħtieġ li tiżblokka l-potenzjal intraprenditorjali ta' gruppi soċjali 
partikolari li fosthom jeħtieġ li dan jiġi żviluppat bis-sħiħ, inklużi ż-żgħażagħ, il-
migranti, il-persuni akbar fl-età u n-nisa; billi l-istrateġija industrijali tal-Unjoni tista' 
tirrappreżenta opportunità biex titrawwem il-kultura intraprenditorjali ta' gruppi li 
mhumiex rappreżentati biżżejjed jew li huma żvantaġġati u biex dawn ikunu jistgħu 
jikkontribwixxu bis-sħiħ għat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika;

E. billi s-setturi kollha tal-ekonomija, u b'mod partikolari l-SMEs, intlaqtu mill-pandemija 
tal-COVID-19 u t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku bla preċedent li ħolqot, b'xi setturi 
saħansitra waqfu għalkollox; billi f'dan il-kuntest irkupru rapidu u ġust mhux se jinkiseb 
permezz ta' xenarju ta' żamma ta' status quo u kwalunkwe strateġija industrijali orjentata 
lejn il-futur għandha tibda billi tindirizza l-irkupru industrijali u l-kompetittività globali 
fit-tul speċjalment fis-setturi ta' tkabbir u f'dawk is-setturi l-akbar milquta mill-miżuri ta' 
lockdown tal-COVID-19; 

F. billi djun ġodda li saru għas-sopravivenza matul it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku aktarx li 
jħallu lill-kumpaniji bi struttura finanzjarja fraġli, u dan iwassal għal tkabbir aktar bil-
mod u għal nuqqas ta' kapaċitajiet ta' investiment fuq terminu ta' żmien qasir, medju u 
fit-tul biex tintlaħaq it-tranżizzjoni doppja lejn ekonomija li tkun kemm diġitalizzata u 
newtrali għall-klima kif ukoll effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ċirkolari;

G. billi f'dawn iċ-ċirkostanzi l-Unjoni teħtieġ strateġija industrijali li jkollha żewġ fażijiet 
distinti, waħda li tiffoka fuq l-irkupru u l-oħra fuq ir-rikostruzzjoni u r-reżiljenza; billi l-
irkupru ekonomiku għandu jkun ibbażat fuq approċċ soċjali u ambjentalment 
sostenibbli b'saħħtu u għandu jappoġġa r-rikostruzzjoni industrijali lejn trasformazzjoni 
diġitali u ekoloġika ta' suċċess, b'forzi tax-xogħol kwalifikati li jakkumpanjaw dawn it-
trasformazzjonijiet u jiżguraw tranżizzjoni ekwa u ġusta;

H billi s-settur industrijali fl-Ewropa huwa ferm interkonness u hemm interrelazzjonijiet 
b'saħħithom bejn l-Istati Membri u approċċi differenti għal kumpaniji ta' daqsijiet 
differenti; billi, konsegwentement, politika Ewropea kkoordinata li tiżgura li l-katina 
kollha tal-produzzjoni tista' tibbenefika, minn intrapriżi kbar għall-SMEs, se jkollha 
aktar suċċess fiż-żieda tal-kompetittività u s-sostenibbiltà globali tal-Ewropa;

I. billi l-Unjoni għandha tkompli ssegwi ftehimiet kummerċjali ambizzjużi b'mod kemm 
multilaterali kif ukoll bilaterali; billi qabel il-kriżi tal-COVID-19, l-industrija Ewropea, 
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filwaqt li baqgħet il-pilastru tal-ekonomija tal-Unjoni u kienet timpjega madwar 
32 miljun persuna, diġà kienet f'salib it-toroq, bil-kontribuzzjoni tagħha għall-PDG tal-
UE li naqset minn 23 % għal 19 % matul l-aħħar 20 sena; billi bħalissa qed tiffaċċja 
kompetizzjoni internazzjonali intensa u spiss hija affettwata minn miżuri kummerċjali 
dejjem aktar protezzjonisti minn pajjiżi terzi li ma jipprattikawx standards ambjentali u 
soċjali għoljin; 

J. billi l-Istrateġija Industrijali Ewropea l-ġdida teħtieġ li tiżgura t-tranżizzjoni doppja lejn 
bażi industrijali Ewropea li tkun kompetittiva u sostenibbli; billi din it-trasformazzjoni 
tikkostitwixxi opportunità għall-Ewropa biex timmodernizza s-sisien industrijali tagħha, 
iżżomm u tirrilokalizza l-impjiegi u l-produzzjoni industrijali ewlenija u tibni ħiliet u 
kapaċitajiet essenzjali għall-isforz globali biex taħdem favur l-objettivi stabbiliti fil-liġi 
dwar il-klima u fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); 

K. billi l-istrateġija teħtieġ tipprovdi l-qafas regolatorju meħtieġ biex tippermetti t-
tranżizzjoni doppja, kif ukoll l-infrastrutturi u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa, u tiffoka 
fuq il-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel", l-iffrankar tal-enerġija u tar-
riżorsi, it-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija b'livell żero jew baxx ta' 
karbonju, iċ-ċirkolarità u n-nontossiċità; 

L. billi lil hinn mill-kriżi tal-COVID-19, it-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali 
għadhom waħda mill-akbar sfidi u jirrikjedu approċċ komprensiv komuni; billi l-
emissjonijiet industrijali tal-UE jikkontribwixxu għall-emissjonijiet totali ta' gassijiet 
b'effett ta' serra (GHG) tal-Ewropa; billi d-dekarbonizzazzjoni tal-industrija li tuża 
ħafna enerġija għadha waħda mill-akbar sfidi fit-triq lejn il-kisba tan-newtralità 
klimatika sa mhux aktar tard mill-2050; billi s-setturi kollha għandhom jikkontribwixxu 
biex jinkisbu l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni; 

M. billi l-kriżi tal-COVID-19 uriet ir-rwol kruċjali tal-assi diġitali, inklużi l-konnettività u 
n-networks, kif ukoll tal-ħiliet diġitali, bħala għodda li tippermetti lill-ħaddiema u l-
kumpaniji jadattaw il-mod li bih iwettqu l-kompiti u l-operazzjonijiet tagħhom għas-
sitwazzjoni ta' emerġenza; billi r-reżiljenza tal-infrastruttura diġitali u t-titjib tal-ħiliet 
diġitali tal-forza tax-xogħol huma oqsma ta' prijorità biex tingħata spinta lill-
kompetittività tal-intrapriżi Ewropej, speċjalment l-SMEs;

N. billi l-istrateġija industrijali l-ġdida tal-Unjoni għandha tiffoka fuq żieda fil-
konnettività, livelli diġitali mtejba, l-Internet tal-Oġġetti Industrijali (IIoT), l-
intelliġenza artifiċjali, it-teknoloġiji tar-reġistru diġitali, l-informatika tal-
iperprestazzjoni u l-quantum computing; billi s-settur diġitali se jikkontribwixxi wkoll 
għall-Patt Ekoloġiku Ewropew u għat-tranżizzjoni industrijali lejn in-newtralità 
klimatika, kemm bħala sors ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi u ottimizzazzjoni tal-proċessi 
industrijali, kif ukoll billi jtejjeb l-effiċjenza enerġetika u l-prestazzjoni tal-ekonomija 
ċirkolari tas-settur diġitali nnifsu;

O. billi s-sovranità u l-awtonomija strateġika tal-Unjoni jeħtieġu bażi industrijali 
awtonoma u kompetittiva u investiment massiv fir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex tiġi 
żviluppata tmexxija f'teknoloġiji abilitanti essenzjali u soluzzjonijiet innovattivi u tiġi 
żgurata l-kompetittività globali; billi l-istrateġija industrijali tal-Unjoni għandha tinkludi 
pjan ta' azzjoni biex issaħħaħ, tqassar, tagħmel aktar sostenibbli u tiddiversifika l-ktajjen 
tal-provvista tal-industriji Ewropej sabiex tnaqqas id-dipendenza żejda fuq ftit swieq u 
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żżid ir-reżiljenza tagħhom; billi għandu jkun hemm ukoll strateġija għal 
rilokalizzazzjoni intelliġenti sabiex l-industriji jiġu skjerati mill-ġdid fl-Ewropa kif 
ukoll biex jiżdiedu l-produzzjoni u l-investiment u tiġi rilokata l-produzzjoni industrijali 
f'setturi ta' importanza strateġika għall-Unjoni;

1. Iqis li t-tranżizzjoni lejn soċjetà soċjalment, ekonomikament u ambjentalment reżiljenti, 
tmexxija strateġika u awtonomija u suq uniku li jiffunzjona tajjeb għandha tkun fil-
qalba tal-istrateġiji kollha tal-Unjoni; jemmen, għalhekk, li huwa meħtieġ li jitwettaq 
qafas leġiżlattiv u ta' politika li jiffunzjona bis-sħiħ u li jħares 'il quddiem, ibbażat fuq 
il-fehim tad-dinamika bejn il-pjan ta' rkupru, l-ambizzjonijiet klimatiċi u diġitali tagħna 
u strateġija industrijali effettiva li tissimplifika l-approċċi, il-miri u l-għanijiet differenti; 
jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi strateġija industrijali riveduta u komprensiva li 
tipprovdi qafas ta' politika ċar u ċertezza regolatorja, u, fost l-oħrajn: 

a) toħloq il-kundizzjonijiet għal tkabbir fit-tul, ittejjeb il-prosperità tal-Unjoni 
bbażata fuq l-innovazzjoni u l-kompetittività globali u tikseb in-newtralità 
klimatika;

b) timmobilizza r-riżorsi finanzjarji xierqa, inklużi miżuri għall-irkupru;

c) tappoġġa u timmaniġġa t-tranżizzjoni doppja - ekoloġika u diġitali, filwaqt li 
żżomm u toħloq impjiegi ta' kwalità għolja;

d) taħdem favur il-Patt Ekoloġiku Ewropew;

e) tiżgura, tagħmel aktar sostenibbli, tiddiversifika u tiddiġitalizza ktajjen tal-valur 
strateġiċi, anke billi tippromwovi u tappoġġa l-kummerċ internazzjonali bbażat 
fuq ir-regoli;

f) issaħħaħ l-ispirtu intraprenditorjali, toħloq ambjent favorevoli għan-negozju, 
tappoġġa l-SMEs u tinkoraġġixxi l-ħolqien u t-tkabbir ta' kumpaniji, inklużi 
negozji ġodda; 

g) ittejjeb ir-reżiljenza strateġika u l-awtonomija tal-Unjoni, inkluż fil-materja prima, 
u ssaħħaħ it-tmexxija teknoloġika;

h) toħloq il-kundizzjonijiet għal żvilupp ugwali u tinkoraġġih fir-reġjuni kollha tal-
Unjoni, filwaqt li ħadd ma jitħalla jibqa' lura;

2. Jitlob strateġija industrijali inklużiva li tinvolvi l-ekosistemi industrijali kollha, l-SMEs, 
ir-reġjuni, il-komunitajiet u l-ħaddiema fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tagħha; huwa 
tal-fehma li strateġija industrijali b'saħħitha tista' tgħin biex jingħelbu l-kompromessi 
potenzjali u tagħmilha possibbli li jinħatfu l-opportunitajiet maħluqa mit-tranżizzjoni 
doppja; jinsab konvint li l-politika industrijali tal-Unjoni trid tkun tista' tiddependi fuq 
pilastru soċjali b'saħħtu u tindirizza fil-ħin il-konsegwenzi soċjali tat-tibdil strutturali; 

3. Iqis li huwa essenzjali li jsir investiment fi swieq tax-xogħol attivi u li jiġu pprovduti 
programmi ta' edukazzjoni u taħriġ bil-għan li jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-ekonomija; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi politika tal-Unjoni li tikkorrispondi mal-għadd 
ta' impjiegi li jistgħu jintilfu fl-industriji tradizzjonali mad-domanda għax-xogħol fl-
industriji tat-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
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Membri, peress li dawn l-impjiegi ġodda x'aktarx ma jinħolqux fl-istess reġjuni li fihom 
jitilfu l-industriji tradizzjonali, u ma jittiħdux mill-istess ħaddiema, biex jiffaċilitaw ir-
rivitalizzazzjoni ekonomika u soċjali tat-territorji li qed jirriskjaw id-depopolazzjoni u t-
tfaqqir, b'attenzjoni partikolari għad-disparitajiet bejn il-ġeneri;

4. Iqis li din it-tranżizzjoni doppja hija opportunità għal żoni ddominati mill-fjuwils fossili 
biex jimxu lejn l-ewwel linja ta' innovazzjoni u sistema ta' produzzjoni li tkun 
kompatibbli mal-objettivi tan-newtralità klimatika; jistieden lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tiżgura li din it-tranżizzjoni trawwem kundizzjonijiet għall-ħolqien tal-
impjiegi li jkunu ekwi u soċjalment ġusti fl-ispirtu tal-prinċipju li ħadd ma jitħalla jibqa' 
lura, filwaqt li timxi id f'id mal-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, it-titjib tal-istandards soċjali u tal-għajxien u kundizzjonijiet tax-
xogħol tajbin; jissottolinja f'dan ir-rigward il-ħtieġa li kull azzjoni li taċċelera t-
tranżizzjoni doppja tkun akkumpanjata minn politiki korrispondenti u azzjonijiet 
konkreti li jkollhom l-għan li jindirizzaw l-effetti negattivi kemm fuq ir-reġjuni kif ukoll 
fuq l-aktar persuni vulnerabbli;

5. Jenfasizza li, għal dan il-għan, jeħtieġ li ssir enfasi fuq il-koeżjoni reġjonali u soċjali u l-
antiċipazzjoni u l-ġestjoni tar-ristrutturar, imfassla skont il-karatteristiċi u l-ħtiġijiet 
speċifiċi tas-suq tax-xogħol lokali, bil-għan li jkun hemm rivitalizzazzjoni ekonomika 
tar-reġjuni milquta kif ukoll bil-għan li jiġi indirizzat il-qgħad u jiġi promoss l-użu tal-
investiment pubbliku, anke f'setturi essenzjali partikolarment milquta mill-pandemija, 
sabiex jiġu appoġġati impjiegi ta' kwalità għolja madwar l-Unjoni; jenfasizza l-
importanza tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-ġestjoni u l-governanza tal-kumpaniji;

6. Jinsisti fuq l-identifikazzjoni ta' settijiet ta' ħiliet futuri u fuq aktar investiment fir-riżorsi 
umani, l-edukazzjoni, it-taħriġ immirat, it-titjib tal-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja, sabiex 
il-persuni u r-reġjuni jiġu pprovduti b'perspettivi u introjti futuri, kif ukoll biex l-
industrija tiġi pprovduta b'ħaddiema tas-sengħa; jinnota li industrija kompetittiva 
tiddependi ħafna fuq ir-reklutaġġ u ż-żamma ta' forza tax-xogħol kwalifikata b'ħiliet 
kruċjali fil-qasam tas-sostenibbiltà u t-trasformazzjoni diġitali tan-negozji, u li dan 
għandu jiġi appoġġat b'finanzjament adegwat mill-Programm Ewropa Diġitali u l-
Programm tas-Suq Uniku;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni biex isaħħu l-
koordinazzjoni tal-politiki tal-edukazzjoni, b'investimenti pubbliċi massivi fihom fl-
Ewropa kollha; iħeġġeġ barra minn hekk lill-Kummissjoni tistabbilixxi grupp ta' 
partijiet ikkonċernati esperti inkarigat li jipprevedi lakuni u nuqqasijiet futuri fil-ħiliet 
industrijali bl-għajnuna tal-IA u r-riżorsi diġitali, speċjalment il-kapaċitajiet tal-big data;

8. Jemmen li l-istrateġija ġdida fit-tul għall-futur industrijali tal-Ewropa għandha 
tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra d-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi u fil-pensjonijiet 
li għadhom jaffettwaw is-suq tax-xogħol Ewropew u s-soċjetà Ewropea; jistieden lill-
Kummissjoni tqis id-dimensjoni tal-ġeneri fl-implimentazzjoni tal-istrateġija industrijali 
Ewropea, kemm fil-fażi tal-irkupru kif ukoll fil-fażijiet tar-rikostruzzjoni u t-
trasformazzjoni, inkluż l-użu ta' għodod għall-ibbaġitjar skont il-ġeneru fid-definizzjoni 
tal-istrumenti finanzjarji li jappoġġaw it-tkabbir industrijali u ekonomiku tal-Unjoni;

9. Jissottolinja r-rwol ewlieni li l-industrija Ewropea jista' jkollha fl-impenn attiv favur 
objettivi ambjentali, soċjali u ekonomiċi ambizzjużi, inkluż fil-qasam tad-drittijiet tal-
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bniedem; iqis li biex dan jimmaterjalizza, l-UE għandha bżonn tgħammar lilha nnifisha 
b'qafas ta' diliġenza dovuta globali għall-industrija biex tidentifika, tintraċċa, 
tipprevjeni, timmitiga u tqis ir-riskji, l-impatti, l-abbużi u l-ħsara ambjentali u soċjali, fl-
attivitajiet domestiċi u globali tagħha, u bejn il-ktajjen tal-provvista, sabiex tipprovdi 
standards minimi u toħloq kundizzjonijiet ekwi;

10. Iqis li l-Unjoni teħtieġ strateġija industrijali li tikkontribwixxi għall-irkupru industrijali 
mill-kriżi ekonomika attwali, tattira l-investimenti, tiffaċilita l-aċċess għall-kapital u 
tistimula kompetizzjoni effettiva; jemmen għalhekk li strateġija aġġornata għandha tqis 
żewġ fażijiet prinċipali u marbuta ma' xulxin: waħda mmirata lejn il-konsolidazzjoni 
tal-impjiegi, billi tirriattiva l-produzzjoni u tadattaha għal sitwazzjoni "normal ġdida" ta' 
wara l-COVID-19 u t-tieni fażi mmirata lejn ir-rikostruzzjoni u t-trasformazzjoni;

11. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, issaħħaħ il-leġiżlazzjoni eżistenti u futura 
rilevanti sabiex tagħti prijorità lit-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali filwaqt li ssaħħaħ 
il-kompetittività fit-tul u r-reżiljenza soċjetali u ekonomika matul iż-żewġ fażijiet; barra 
minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tistimola d-domanda interna tal-Unjoni u t-
tkabbir fit-tul billi tattira aktar investiment, kemm pubbliku kif ukoll privat, fir-riċerka u 
l-innovazzjoni, fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda sostenibbli u diġitali, inkluż f'industriji 
li jirrikjedu ħafna ħaddiema, f'networks u proġetti ta' infrastruttura ġodda li jkunu 
kompatibbli mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, effiċjenti fl-enerġija u tar-
riżorsi u fl-ekonomija ċirkolari;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji rapport komprensiv li jivvaluta l-istat tal-ekonomija 
tal-Unjoni u l-fattibbiltà li titwettaq it-tranżizzjoni doppja, filwaqt li jitqiesu l-
opportunitajiet għall-industrija, inklużi l-SMEs, biex jinkisbu s-sinerġiji u jiġu 
minimizzati r-riskji li jistgħu jippreżentaw lil xulxin u biex jiġu massimizzati l-
benefiċċji; jitlob lill-Kummissjoni, abbażi tas-sejbiet tagħha, tadatta l-istrateġija 
ppubblikata f'Marzu 2020 għas-sitwazzjoni attwali u tindirizza ż-żewġ fażijiet, filwaqt li 
żżomm l-enfasi fuq tranżizzjoni ekoloġika, diġitali, ekwa u ġusta li ssaħħaħ is-sovranità 
tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha;

13. Jissottolinja li l-istrateġija industrijali tal-Unjoni trid issegwi għanijiet definiti sew u, fl-
interessi ta' trasparenza sħiħa, jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi definizzjonijiet 
ċari, espliċiti u konkreti ta' kunċetti ta' "strateġika", "awtonomija", "awtonomija 
strateġika", "reżiljenza", "reżiljenza strateġika", u kunċetti relatati oħra, sabiex jiġi 
żgurat li l-azzjonijiet meħuda b'referenza għal dawn il-kunċetti jkunu speċifiċi u 
mmirati lejn il-prijoritajiet u l-għanijiet tal-UE;

14. Iqis li l-istrumenti ta' assigurazzjoni tradizzjonali mhumiex biżżejjed biex ikopru t-telf 
fl-interruzzjoni tan-negozju kkawżata minn pandemija, u li soluzzjoni ambizzjuża għall-
UE kollha hija meħtieġa biex tantiċipa u timmaniġġa l-effetti negattivi ta' kriżi 
pandemika jew sistemika futura fuq in-nies, in-negozji u l-ekonomija; jistieden lill-
Kummissjoni taħdem favur il-ħolqien ta' qafas li jinvolvi lill-investituri istituzzjonali, 
lill-Istati Membri u lill-UE, biex tkopri t-telf minħabba interruzzjoni tan-negozju f'każ 
ta' pandemija futura;

15. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex toħloq strument ġdid għall-irkupru, fosthom Next 
Generation EU (NGEU), ta' EUR 750 biljun; jiddeplora t-tnaqqis fil-programmi 
orjentati lejn il-futur propost mill-Kunsill Ewropew f'Lulju 2020, kemm fil-QFP 2021-
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2027 kif ukoll fl-NGEU, u jitlob li l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi tat-tibdil fil-
klima jiżdied għal mill-inqas 30 % tal-baġit; iqis li dan it-tnaqqis se jdgħajjef il-
pedamenti ta' rkupru sostenibbli u reżiljenti għall-industrija tal-Unjoni u se jkollu effetti 
konsegwenzjali negattivi fuq l-ilħuq tal-objettivi tan-newtralità klimatika tal-Unjoni 
għall-2050, kif ukoll għall-ġustizzja soċjali u l-kompetittività globali; jitlob, għalhekk, li 
jkun hemm baġit fit-tul tal-UE li jkun ambizzjuż u aktar b'saħħtu għall-2021-2027 u li 
ma jkunx anqas mill-proposta tal-Kummissjoni; f'dan ir-rigward, jenfasizza l-pożizzjoni 
tal-Parlament dwar ir-riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, inkluża l-
introduzzjoni ta' riżorsi ġodda li jkunu allinjati aħjar mal-prijoritajiet ewlenin tal-
politika tal-UE u li jinċentivaw il-progress ta' dawn il-prijoritajiet;

16. Jilqa' l-miżuri meħuda mill-Unjoni biex tindirizza l-kriżi tal-COVID-19, l-injezzjoni tal-
likwidità mill-BĊE, iż-żieda fil-kapital tal-BEI għall-SMEs u l-inizjattiva SURE biex l-
Istati Membri jiġu megħjuna jiffinanzjaw arranġamenti ta' ħidma fuq perjodu ta' żmien 
qasir, iżommu l-impjiegi u jipproteġu lill-ħaddiema; jilqa' pożittivament il-mezzi 
finanzjarji straordinarji skont il-Qafas għall-Miżuri ta' Għajnuna mill-Istat biex jiġu 
appoġġati n-negozji u l-ħaddiema fil-ġlieda kontra l-konsegwenzi ekonomiċi tal-
pandemija; jistieden, madankollu, lill-Kummissjoni tiżgura li l-għajnuna pprovduta fil-
fażi ta' emerġenza tkun iġġustifikata mill-konsegwenzi tal-pandemija u ma twassalx 
għal nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva fis-suq uniku u li l-ebda settur strateġiku ma jiġi 
traskurat; barra minn hekk, jistenna bil-ħerqa reviżjoni f'waqtha tar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat sabiex l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà meħtieġa għal 
appoġġ immirat biex jixprunaw id-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni industrijali, 
u b'mod partikolari tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni 
ambjentali u l-enerġija; jenfasizza f'dan ir-rigward li kwalunkwe reviżjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-impatt tal-
kompetittività tal-industrija Ewropea, għandha tqis id-distorsjonijiet possibbli fuq livell 
globali, u għandha tkun konsistenti bis-sħiħ man-newtralità klimatika u mal-għanijiet 
ambjentali tal-UE għall-2050 kif miftiehem fil-Liġi tal-UE dwar il-Klima;

17. Jissottolinja li l-għajnuna mill-Istat għandha tingħata biss lill-kumpaniji li qed 
jiffaċċjaw l-effetti ekonomiċi immedjati tal-COVID-19 u li l-illaxkar tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat għandu jkun limitat biż-żmien; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi reġim speċifiku ta' għajnuna mill-Istat immirat biex jappoġġa 
s-setturi li l-aktar li sofrew mill-miżuri ta' emerġenza tal-COVID-19, bħall-industriji tal-
karozzi, it-turiżmu, l-avjazzjoni u l-industriji tal-azzar u tal-metall; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti minimi komuni għall-kumpaniji li jirċievu 
assistenza finanzjarja, sabiex jiġu evitati kriterji nazzjonali differenti li jwasslu għal 
aktar diskrepanzi; jissottolinja li l-għajnuna pubblika li tingħata għandha 
tissalvagwardja l-impjiegi u tintuża biex l-operazzjonijiet tal-kumpaniji kkonċernati jiġu 
allinjati mal-objettivi tan-newtralità klimatika u ambjentali tal-Unjoni;

18. Jissottolinja, fil-kuntest tal-assistenza ta' emerġenza, l-importanza li jingħata appoġġ 
lill-intrapriżi li jirrispettaw il-ftehimiet kollettivi applikabbli u li mhumiex reġistrati 
f'rifuġji fiskali;

19. Jissottolinja, barra minn hekk, li kwalunkwe għajnuna mill-Istat attribwita skont il-
politiki industrijali jew kwalunkwe politika oħra għandha taderixxi mal-"prinċipju ta' 
bbilanċjar" komuni biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u tiġi evitata kull forma ta' 
dumping soċjali fi ħdan l-UE kif ukoll distorsjonijiet tal-kompetizzjoni;
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20. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi approċċ ċar, konsistenti u aċċessibbli għad-
definizzjoni tas-suq f'każijiet ta' kompetizzjoni f'industriji differenti; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu żgurati biżżejjed veloċità, trasparenza u proporzjonalità fil-qafas 
amministrattiv u proċedurali tal-proċedimenti tal-kompetizzjoni tal-UE, b'mod 
partikolari fil-kontroll tal-fużjonijiet fl-UE;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema ta' rapportar dwar il-modi li bihom il-
protezzjoniżmu barrani jaffettwa l-industrija tal-UE kif ukoll valutazzjoni regolari tal-
kompetittività tal-UE tas-setturi differenti tal-industrija tal-Unjoni meta mqabbla mal-
kompetituri ewlenin tagħha, u taġixxi b'mod rapidu jekk ikunu meħtieġa aġġustamenti 
fir-regoli tal-Unjoni;

22. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl ta' kuntest ekonomiku globali li nbidel b'mod 
profond, biex tirrevedi r-regoli tal-antitrust tal-Unjoni, filwaqt li tfittex bilanċ bejn il-
ħtieġa li tiġi indirizzata l-kompetizzjoni fuq skala globali u l-protezzjoni tal-katina tal-
provvista u tal-konsumaturi mill-konsegwenzi negattivi potenzjali ta' suq intern aktar 
ikkonċentrat;

23. Iqis li l-iskemi ekonomiċi stabbiliti mill-Istati Membri individwali biex jgħinu lill-
SMEs, lin-negozji ġodda u lill-kumpaniji jlaħħqu mal-kriżi tal-likwidità għal żmien 
qasir huma utli, iżda f'xi każijiet jistgħu jżidu l-livelli tad-dejn tagħhom; f'dan il-kuntest, 
jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa programmi tal-UE u nazzjonali li jinċentivaw iż-
żieda fil-kapital u jiffaċilitaw l-irkupru;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tqajjem mill-ġdid u ġġedded l-ispirtu tal-Att dwar in-Negozji 
ż-Żgħar, permezz ta' inizjattivi mmirati speċjalment biex jappoġġaw il-mikrointrapriżi u 
n-negozji żgħar, billi l-miżuri b'approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd" spiss mhumiex 
adatti għall-mikrointrapriżi u l-SMEs; jemmen li l-SMEs jiġu moqdija l-aħjar b'miżuri 
ta' appoġġ ad hoc li jevitaw ostakoli burokratiċi u jiżguraw li l-likwidità meħtieġa tasal 
għand kumpaniji permezz ta' għodod effettivi u aċċessibbli u proċeduri veloċi, aġli u li 
jiffavorixxu l-SMEs; jisħaq li ħafna SMEs mhux se jkollhom il-likwidità biex jinvestu fi 
trasformazzjoni diġitali sostenibbli;

25. Jissottolinja li l-programmi ta' finanzjament tal-UE għandhom impatt fuq iż-żieda fil-
livell ta' tkabbir fit-tul tal-kumpaniji benefiċjarji, iżda jenfasizza wkoll li l-kumpaniji, 
b'mod partikolari l-SMEs, jiffaċċjaw diffikultajiet sostanzjali biex jaċċessaw il-
finanzjament tal-UE; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni ssegwi wkoll it-triq diġà 
esperjenzata mill-kofinanzjament ta' skemi ta' kreditu tat-taxxa provviżorji nazzjonali 
mmirati lejn it-trawwim ta' investimenti f'teknoloġiji diġitali u ambjentali;

26. Itenni l-importanza ta' miżuri ta' appoġġ ad hoc indirizzati lejn l-SMEs, permezz ta' 
appoġġ finanzjarju sod fil-QFP li jmiss; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħolqien 
ta' programm ta' vawċers għall-SMEs li jappoġġa l-isforzi tal-SMEs, inklużi dawk biex 
jaġġornaw tagħmir skadut, itejbu t-trasferiment tal-għarfien u jidentifikaw l-aktar użi 
effettivi tat-teknoloġiji, bħall-intelliġenza artifiċjali industrijali, u jtejbu l-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol bil-ħiliet meħtieġa immedjatament biex jippermettu l-kontroll remot tal-assi, 
il-monitoraġġ tal-produzzjoni u l-kollaborazzjoni tal-impjegati, kif ukoll mudelli ta' 
negozju ambjentalment sostenibbli, approċċi tal-ekonomija ċirkolari, effiċjenza fl-
enerġija u tar-riżorsi, oqsma fejn l-għarfien diġitali spiss huwa kruċjali u jippermetti lill-
SMEs jibqgħu kompetittivi;
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27. Jiddispjaċih li għad hemm distakk sinifikanti bejn il-kumpaniji l-kbar u l-SMEs fir-
rigward tal-integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fl-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom, 
kif ukoll distakk bejn dawk li huma minn ta' quddiem u dawk li għadhom lura fl-
innovazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-opportunitajiet għall-SMEs fir-rigward tal-
kapaċità tagħhom li jassorbu teknoloġiji innovattivi u li jnaqqsu l-iżbilanċi diġitali 
f'termini ta' infrastruttura fi bliet iżgħar u f'żoni rurali u remoti; f'dan ir-rigward, 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġa liċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali 
Ewropej, li bis-saħħa tal-għarfien tal-ekosistemi lokali jirrappreżentaw mod 
potenzjalment effettiv biex jitnaqqas id-distakk diġitali;

28. Jemmen li l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali għandhom ikunu involuti bis-sħiħ fl-eżitu 
tal-istrateġija industrijali peress li dawn joħolqu valur pubbliku u jikkontribwixxu wkoll 
għall-iżvilupp tal-komunitajiet lokali fejn huma bbażati; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-
Kummissjoni tqis l-ispeċifiċitajiet ta' din il-kategorija ta' intrapriżi fit-tfassil tal-
istrumenti finanzjarji tal-programm ta' ħidma, sabiex jiġi appoġġat l-aċċess tagħhom 
għall-finanzi;

29. Jissottolinja li hemm attributi speċifiċi li jagħmlu t-tranżizzjoni ekonomikament 
sostenibbli lejn ekonomija newtrali għall-klima u kompletament diġitali partikolarment 
adattata għall-miżuri ta' rkupru li jfittxu li jżidu b'mod rapidu d-domanda tal-
konsumaturi u l-impjiegi; jenfasizza li l-evidenza turi li l-proġetti ekoloġiċi u diġitali 
joħolqu aktar impjiegi, jirriżultaw f'redditi ogħla fuq perjodu ta' żmien qasir għal kull 
euro li jintefaq u jwasslu għal iffrankar akbar tal-ispejjeż fit-tul meta mqabbla ma' 
stimoli fiskali tradizzjonali, peress li dawn jiżviluppaw malajr minħabba li t-teknoloġija 
hija faċilment disponibbli (pereżempju sorsi ta' enerġija rinnovabbli), għandhom it-
tendenza li jinvolvu lill-SMEs u jrawmu ekonomiji lokali permezz ta' effetti ta' impjiegi 
b'saħħithom, li jżidu malajr l-introjtu disponibbli tal-konsumaturi (pereżempju l-
effiċjenza fl-enerġija), u huma anqas esposti għal xokkijiet esterni u b'hekk 
jikkontribwixxu għal irkupru soċjali u ekonomiku aktar reżiljenti;

30. Jinnota li, sabiex tgħin fl-identifikazzjoni ta' investimenti b'impatti ambjentali u soċjali 
pożittivi għoljin, it-tassonomija tal-UE, fejn disponibbli, tistabbilixxi l-qafas sabiex jiġi 
stabbilit sa liema punt investiment huwa ambjentalment sostenibbli u biex jiġi żgurat li 
ma ssir l-ebda ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali u soċjali;

31. Iqis li l-Unjoni tirrikjedi strateġija industrijali innovattiva li tħaffef id-diġitalizzazzjoni 
tal-industriji u l-SMEs tagħna inklużi dawk tradizzjonali, ittejjeb il-kapaċità industrijali 
tal-Unjoni fl-infrastrutturi u l-kapaċitajiet diġitali kritiċi u ssaħħaħ is-suq uniku diġitali 
u tad-data; huwa tal-fehma li l-Unjoni għandha tappoġġa n-negozji fl-
awtomatizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-għarfien u t-taħriġ tagħhom u fl-investiment 
f'tagħmir diġitali (hardware u software), filwaqt li tagħti attenzjoni speċjali biex 
tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess ta' diġitalizzazzjoni u l-
modernizzazzjoni u t-titjib tas-sistemi ta' taħriġ u ta' titjib ta' ħiliet; jissottolinja l-
importanza tal-programm Ewropa Diġitali u l-importanza li titħaffef l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji abilitanti u emerġenti fl-industriji; jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' ċentri tal-
innovazzjoni diġitali madwar l-UE;

32. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestu, fost l-oħrajn, fl-ekonomija tad-
data, l-intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem, il-produzzjoni intelliġenti, l-
Internet tal-Oġġetti (IoT), il-mobbiltà, is-supercomputing, l-inġinerija u t-teknoloġija 
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tas-software, il-cloud, it-teknoloġija quantum, in-networks tal-5G u tas-6G b'veloċità 
għolja u bi prezz raġonevoli u siguri, it-Teknoloġiji tar-Reġistru Distribwit (DLTs), ir-
robotika, il-batteriji u l-internet satellitari; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jizguraw implimentazzjoni f'waqtha tal-miżuri ewlenin rilevanti 
rakkomandati fis-sett ta' għodod taċ-ċibersigurtà tal-5G u b'mod partikolari biex 
japplikaw, fejn xieraq, ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq il-fornituri ta' riskju għoli għal assi 
ewlenin definiti bħala kritiċi u sensittivi fil-valutazzjonijiet tar-riskju kkoordinati tal-
UE.

33. Jissottolinja r-rwol ewlieni tas-settur diġitali fil-kontribut għat-trasformazzjoni tas-settur 
industrijali, kemm bħala sors ta' soluzzjonijiet ta' teknoloġija nadifa kif ukoll fl-
ottimizzazzjoni tal-proċessi industrijali u billi jiġi minimizzat l-impatt ambjentali 
tagħhom; minħabba l-konsum għoli ta' enerġija u riżorsi konnessi mal-ICT, jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta l-impatt ambjentali potenzjali tal-iżvilupp massiv ta' 
soluzzjonijiet diġitali filwaqt li tiżgura tmexxija Ewropea f'teknoloġiji diġitali u ċentri 
tad-data effiċjenti ħafna fl-enerġija u ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
toroq konkreti għal soluzzjonijiet diġitali biex iservu t-tranżizzjoni ekoloġika u biex 
jistabbilixxu metodoloġija għall-monitoraġġ u l-kwantifikazzjoni tal-impatt ambjentali 
li dejjem jiżdied tat-teknoloġiji diġitali;

34. Jissottolinja li d-data għandha rwol ewlieni fit-trasformazzjoni tal-industriji Ewropej, u 
jenfasizza l-importanza tat-tkabbir tal-manifattura intelliġenti u tad-diġitalizzazzjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni timplimenta ambjent diġitali u tad-data uniku Ewropew u 
tiżgura u tippromwovi l-interoperabbiltà, kif ukoll l-aċċess u l-fluss għal data u software 
siguri fl-Unjoni u fis-setturi kollha, f'kumpaniji ta' kull daqs u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura t-tmexxija Ewropea fl-
istabbiliment ta' standards orjentati lejn il-futur u l-ħolqien ta' għodod u infrastrutturi 
orjentati lejn il-futur għall-ħżin u l-ipproċessar tad-data u l-ġbir ta' data Ewropea 
f'setturi ewlenin, bi spazji tad-data komuni u interoperabbli mal-Unjoni kollha; f'dan ir-
rigward, jistieden lill-Kummissjoni tiffoka b'mod partikolari fuq proġetti mmirati lejn il-
ġestjoni u t-tikkettar tad-data, l-istandardizzazzjoni tal-format tad-data u s-sigurtà tad-
data, tiżviluppa u tipproċessa data fuq it-territorju Ewropew, b'mod partikolari data 
minn korpi pubbliċi, tibni sistema ta' tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti jiġu 
ntaxxati u fejn il-kumpaniji jkollhom interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u tiżviluppa 
aktar l-istandards u ċ-ċertifikazzjoni Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, u b'hekk tiżgura 
kompetittività msaħħa, tippromwovi teknoloġiji fixkiela, b'mod partikolari għall-
infrastrutturi kritiċi, inkluż billi tirrevedi d-direttiva dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u tal-
Informazzjoni (NIS) u billi tistabbilixxi ċentru taċ-ċibersigurtà; jistieden lill-
Kummissjoni, barra minn hekk, tiżgura pjattaforma ġusta għar-relazzjonijiet 
kummerċjali biex tippermetti lill-intrapriżi fl-UE, speċjalment l-SMEs, jużaw id-data 
ġġenerata fuq il-pjattaformi b'mod effettiv; 

35. Jirrikonoxxi l-importanza ta' approċċ Ewropew għall-ekonomija tad-data, li jkun 
trasparenti, affidabbli, interoperabbli u ċċentrat fuq il-bniedem; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jnaqqsu progressivament il-frammentazzjoni fl-
istrateġiji nazzjonali differenti u jindirizzaw l-iżbilanċi fis-setgħa tas-suq, bil-għan li 
jappoġġaw fluss ta' data, interoperabbiltà, ġestjoni tad-data, protezzjoni u użu (mill-
ġdid) fl-Unjoni kollha;

36. Jissottolinja l-ħtieġa ta' qafas legali Ewropew dwar l-IA, ir-robotika u t-teknoloġiji 
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relatati li jindirizza prinċipji etiċi u drittijiet fundamentali fl-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-użu tagħhom, kif ukoll mistoqsijiet dwar is-sikurezza u r-
responsabbiltà; jenfasizza li l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-industrija tal-Ewropa 
se jirrikjedu qafas orizzontali li jirrifletti l-valuri u l-prinċipji tal-Unjoni, sabiex 
jipprovdu gwida konkreta u ċertezza legali liċ-ċittadini u lin-negozji bl-istess mod, 
inkluż dawk li jinsabu barra l-Unjoni;

37. Hu tal-opinjoni li kwalunkwe azzjoni leġiżlattiva fil-kuntest ta' reviżjoni tal-qafas tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali applikabbli bħalissa (IPR) trid tkun ikkunsidrata bir-
reqqa peress li dan jista' jkollu impatt sinifikanti fuq l-ekonomija tad-data tal-UE li 
għadha fraġli u li qed tiżviluppa; jikkunsidra li ma għandu jkun hemm l-ebda dritt ta' 
sjieda bbażat fuq il-proprjetà intellettwali għal data mhux personali użata u prodotta 
minn teknoloġiji bħall-Intelliġenza Artifiċjali;

38. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fil-pjan ta' rkupru miżuri konkreti biex tattira l-
industriji lejn l-Ewropa, iżżid, issaħħaħ u tippromwovi r-rilokazzjoni u d-
diversifikazzjoni tal-industriji Ewropej f'termini tal-importanza strateġika tagħhom u, 
mill-perspettiva tan-newtralità klimatika, tqassar u tiddiversifika l-ktajjen tal-provvista; 
f'dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-Unjoni tipproduċi biżżejjed 
prodotti strateġiċi, bħal tagħmir mediku u tal-kura tas-saħħa jew enerġija rinnovabbli, 
biex tkun awtosuffiċjenti fi żminijiet ta' kriżi, u jinkoraġġixxi l-użu ta' inċentivi biex 
jinkiseb dan, bħar-rekwiżit li jinxtara ammont akbar minn produzzjoni lokali (UE/ŻEE) 
minn setturi li jirċievu għajnuna temporanja;

39. Jirrikonoxxi r-riskju li l-kriżi tal-COVID-19 se twassal għal żieda fin-nazzjonaliżmu 
ekonomiku u l-protezzjoniżmu, u dan joħloq sfida kbira għall-kummerċ ħieles ibbażat 
fuq ir-regoli u l-ktajjen tal-valur globali minħabba r-rinazzjonalizzazzjoni tal-
produzzjoni u l-qtugħ ta' dawk il-ktajjen; jistieden, għal dan il-għan, lill-partijiet 
ikkonċernati jiddiversifikaw u jqassru l-ktajjen tal-provvista tagħhom u jagħmluhom 
aktar sostenibbli sabiex titnaqqas il-vulnerabbiltà;

40. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tiddefendi sistema kummerċjali 
multilaterali miftuħa u bbażata fuq ir-regoli li tkun konsistenti mal-isforzi globali biex 
jitwaqqaf it-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità u mal-istandards ambjentali u soċjali 
għoljin tal-UE, ittejjeb l-aċċess għas-swieq internazzjonali għall-kumpaniji tal-UE, u 
tipprevjeni atturi internazzjonali b'saħħithom milli jabbużaw mis-setgħa tagħhom fis-
suq; huwa tal-fehma li, f'dan il-kuntest, l-Unjoni għandha tuża l-politika tal-
kompetizzjoni fir-rigward ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi kif xieraq, tapplika miżuri tal-
istrument għad-difiża tal-kummerċ (TDI) b'mod aktar assertiv sabiex tindirizza b'mod 
sistematiku l-prattiki inġusti ta' dumping u ta' sussidju, u ssaħħaħ l-iskema eżistenti tat-
TDI;

41. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi minnufih projbizzjoni temporanja fuq 
akkwiżizzjonijiet barranin ta' kumpaniji Ewropej f'setturi strateġiċi minn intrapriżi tal-
istat (SOEs) jew kumpaniji marbuta ma' gvernijiet ta' pajjiżi terzi; barra minn hekk 
jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dwar ir-reċiproċità fl-aċċess għas-suq, issaħħaħ u 
tiskennja sistematikament il-qafas ta' skrinjar tal-Unjoni għall-investiment dirett barrani 
(IDB) sabiex tipproteġi l-aċċess għall-industriji strateġiċi, l-infrastruttura, it-teknoloġiji 
abilitanti ewlenin, u assi oħra tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà, kif ukoll timblokka l-
akkwiżizzjonijiet ostili sabiex tissalvagwardja l-kompetittività u tnaqqas id-
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distorsjonijiet tas-suq fis-suq uniku; jilqa', f'dan ir-rigward, il-White Paper dwar il-kisba 
ta' kundizzjonijiet ekwi fir-rigward tas-sussidji barranin; jappella għat-tisħiħ sostanzjali 
u l-adozzjoni rapida tar-Regolament 654/2014 (ir-Regolament ta' Infurzar); jenfasizza li 
din hija għodda importanti biex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni meta pajjiżi terzi 
jadottaw miżuri illegali li jolqtu b'mod negattiv lin-negozji tal-UE;

42. Jistieden lill-Kunsill ikompli javvanza fin-negozjati dwar l-Istrumenti għal Akkwist 
Internazzjonali (IPI) li jipprevedu r-reċiproċità u standards reċiproċi; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi strumenti legali xierqa li jindirizzaw id-distorsjonijiet 
ikkawżati fis-suq uniku, inkluż fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku; f'dan il-kuntest, 
jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tagħti prijorità lill-kumpaniji li għandhom u 
jżommu l-kwartieri ġenerali, il-produzzjoni u l-impjiegi tagħhom fl-Unjoni; jitlob lill-
Kummissjoni, fin-nuqqas ta' IPI b'saħħtu u regoli globali effettivi dwar l-aċċess għall-
akkwist pubbliku, tesplora l-introduzzjoni ta' miżuri li jappoġġaw il-manifatturi 
Ewropej, speċjalment l-SMEs, li qed jiffaċċjaw livell dejjem akbar ta' kompetizzjoni 
minn pajjiżi emerġenti li ma jikkonformawx mar-regoli kummerċjali internazzjonali 
komuni u mal-istandards ambjentali soċjali;

43. Hu tal-opinjoni li approċċ komprensiv għall-istrateġija industrijali li jinkludi l-politiki 
kollha tal-UE, jista' jkollu rwol importanti fid-diplomazija ekonomika u "industrijali"; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża b'mod attiv in-network tal-kmamar tal-kummerċ tal-UE 
f'pajjiżi terzi biex toħloq sħubijiet kummerċjali ġodda;

44. Jilqa' l-ambizzjoni li jinħolqu swieq ewlenin f'teknoloġiji ambjentalment sostenibbli u 
diġitali u soluzzjonijiet innovattivi; iqis li l-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni 
huwa essenzjali għal proġetti industrijali innovattivi u kapaċitajiet diġitali, u jemmen li 
dan għandu jimxi id f'id mal-analiżi attwali mill-Kummissjoni tal-linji gwida għal 
"Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew Komuni" (IPCEI); huwa tal-fehma li r-
reżiljenza u l-awtonomija strateġika għandhom jitqiesu bħala kriterji ta' definizzjoni u li 
l-IPCEI għandhom jikkonformaw man-newtralità klimatika u mal-għanijiet diġitali tal-
Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni żżid it-trasparenza fl-implimentazzjoni tal-IPCEIs u 
tiżgura l-parteċipazzjoni tal-SMEs; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tħaffef 
l-istabbiliment ta' mexxejja Ewropej u/jew ta' ekosistemi f'setturi industrijali strateġiċi li 
huma kapaċi jikkompetu fuq skala globali u se jikkontribwixxu għall-kisba ta' 
ekonomija newtrali għall-klima u tmexxija diġitali mingħajr ma joħolqu distorsjonijiet 
tal-kompetizzjoni fl-Unjoni jew inaqqsu l-fiduċja fil-ftuħ u l-aċċess għas-suq; 

45. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma fuq il-ktajjen tal-valur billi tiżgura segwitu 
adegwat għall-azzjonijiet proposti għas-sitt ktajjen tal-valur strateġiċi identifikati mill-
Forum Strateġiku dwar l-IPCEI, u toħloq kundizzjonijiet trasparenti ta' applikazzjoni 
għal proġetti konġunti tal-IPCEI li jkunu uniformi fl-Istati Membri kollha, sabiex jiġi 
żgurat li dawn ikunu ta' benefiċċju għall-Unjoni kollha kemm hi; jistieden lill-
Kummissjoni, fil-kriżi attwali, tinvesti fi proġetti li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar 
u tissimplifika l-proċessi amministrattivi, testendi l-kriterji għall-eliġibbiltà tal-ispiża u 
żżid il-finanzjament;

46. Iqis li l-inizjattiva tal-NGEU hija l-pilastru tal-ewwel fażi tal-irkupru industrijali tal-UE 
mill-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-fond jiġi implimentat malajr, u 
jitlob li l-Parlament ikun involut bis-sħiħ fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u ta' 
implimentazzjoni, biex tiġi żgurata r-responsabbiltà demokratika u jiġu massimizzati t-
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trasparenza u l-kontroll parlamentari; jitlob li, għal forniment effettiv minn qabel ta' 
EUR 750 biljun, l-NGUE:

a. jipprevedi miri għal investimenti soċjali, sostenibbli u diġitali, bil-ħsieb li jiġu 
minimizzati l-impatti detrimentali u jiġu massimizzati l-benefiċċji għad-
dimensjoni tal-klima, l-ambjent u dik soċjali;

b. ikollu fokus speċifiku fuq SMEs, li ntlaqtu bl-agħar mod mill-kriżi tal-COVID-19, 
u jappoġġa l-aċċess tagħhom għall-finanzjament;

c. ikun ġestit direttament mill-Kummissjoni, meta jkun possibbli, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri u permezz ta' programmi Ewropej biex isir progress 
b'mod aktar ikkoordinat, biex is-suq globali jiġi affettwat b'mod aħjar u jiġu 
massimizzati t-trasparenza u l-kontroll parlamentari, kif ukoll biex jiġu evitati 
distorsjoni u tħarbit tas-suq uniku;

d. iqis l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri, li ġew affettwati mill-kriżi b'diversi modi;

e. jiddistribwixxi l-għajnuna finanzjarja fost id-diversi ekosistemi industrijali, 
inklużi l-mikrointrapriżi u l-SMEs, skont il-ħsara mġarrba, l-impatt soċjali, l-isfidi 
ffaċċjati u l-ammont ta' appoġġ finanzjarju nazzjonali diġà rċevut permezz ta' 
skemi ta' għajnuna nazzjonali filwaqt li jitqiesu l-interdipendenzi strutturali bejn 
il-ktajjen tal-valur differenti;  iqis it-tagħlimiet miksuba mill-miżuri ta' appoġġ 
pubbliku preċedenti meħuda b'rispons għall-kriżi ekonomika u finanzjarja tal-
2008-2009 u l-impatt tagħha fuq ir-reżiljenza u l-irkupru ekonomiku u soċjali fit-
tul; iqis li l-fond irid ikun kondizzjonali fuq kriterji li jiżguraw li l-finanzjament 
ma jintużax biex jitħallsu djun qodma jew tiġi sostnuta teknoloġija skaduta, u li l-
kumpaniji li jikkontribwixxu għat-tkabbir fit-tul jiġu appoġġati u jkollhom 
potenzjal b'saħħtu biex jerġgħu jqajmu l-ekonomija; iqis li l-infiq marbut mal-
irkupru għandu jiġi dirett ukoll lejn setturi b'effett multiplikatur għoli li jkunu 
favur il-klima u l-innovazzjoni u li se jikkontribwixxu għar-reżiljenza ekonomika 
futura tal-UE;

f. jappoġġa l-iskemi fiskali nazzjonali li jinċentivaw l-investiment fl-ekwità tas-
settur privat u jippermettu lill-kumpaniji jikkonvertu parti mis-self mogħti mill-
Fond f'ekwità;

g. jalloka finanzjament iddedikat lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, il-
mikrointrapriżi u n-negozji ġodda, li għandhom operazzjonijiet u pjanijiet tan-
negozju li jinvolvu servizzi, teknoloġiji u innovazzjonijiet ewlenin, inkluż l-
avvanz tat-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika, jew li l-operazzjonijiet tagħhom 
huma neċessarji għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni f'setturi kritiċi, b'referenza 
partikolari għat-tisħiħ taċ-ċirkolarità, l-effiċjenza u l-iffrankar fir-riżorsi u fl-
enerġija u bidla għal sorsi rinnovabbli; jgħin biex il-ktajjen tal-provvista tagħna 
jsiru aktar reżiljenti u inqas dipendenti billi jirrilokalizzahom, jiddiversifikahom u 
jsaħħaħhom, filwaqt li jevita li jkun hemm diskriminazzjoni kontra l-kumpaniji li 
għaddejjin minn emerġenza li jeħtieġu li jkunu akkumpanjati fit-tranżizzjoni 
tagħhom;

h. jiddedika finanzjament lil kumpaniji kbar li jkollhom pjanijiet kredibbli biex 
iwettqu tranżizzjoni lejn mudell ta' negozju newtrali għall-klima;
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i. isaħħaħ il-programm ta' garanziji tal-BEI u jagħmlu komplementari għall-
programmi nazzjonali, sabiex ikun jista' jiffunzjona bħala suppliment siewi u 
jsaħħaħ l-impatt tagħhom fil-prattika;

j. jagħti preferenza lill-kumpaniji li jimpenjaw ruħhom favur it-trasparenza, 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-UE, jistabbilixxu sistemi li 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fi kwistjonijiet tal-kumpanija, u li 
jikkonformaw mal-obbligi ta' rappurtar mhux finanzjarju tagħhom;

47. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġat irkupru sostenibbli u ġust, filwaqt li jiġi żgurat il-
benessri taċ-ċittadini lil hinn mill-kriżi tal-COVID-19; huwa tal-fehma li l-Fond għandu 
jrawwem is-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-industriji Ewropej, u jiggarantixxi wkoll 
tranżizzjonijiet industrijali diġitali u ekoloġiċi ekwi u ġusti;

 48. Iqis li b'mod parallel mal-kriżi attwali, l-Unjoni għandha tħejji u tantiċipa t-tieni fażi tal-
istrateġija industrijali tagħha, filwaqt li tiżgura l-kompetittività, is-sostenibbiltà 
ambjentali u d-diġitalizzazzjoni tal-industriji tagħha u twassal għal reżiljenza fit-tul fuq 
bażi soċjalment responsabbli; ifakkar li r-rwol tal-Istati Membri se jkun kruċjali għal 
irkupru ta' suċċess li jistimula r-riżorsi limitati tal-UE, u li l-politika industrijali għandha 
ssir kompitu orizzontali għall-Kummissjoni;

49. Huwa tal-fehma li l-Unjoni tirrikjedi strateġija industrijali li tħaddan il-protezzjoni tas-
saħħa ambjentali u l-bijodiversità u jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi aċċelerata t-
trasformazzjoni lejn in-newtralità klimatika tal-industrija tagħna; jenfasizza li l-
investimenti jridu jkunu kompatibbli mal-għanijiet tan-newtralità klimatika għall-2050, 
peress li nkella jkun hemm riskju li jinħolqu assi mhux rekuperabbli u effetti ta' 
intrappolament f'teknoloġiji bbażati fuq il-il-fjuwils fossili u li jagħmlu ħsara lill-
ambjent;

50. Jissottolinja li Strateġija Industrijali Ewropea verament effettiva u l-politika relatata 
jeħtieġ li jitfasslu fuq azzjoni u miri klimatiċi ambizzjużi abbażi tal-Liġi dwar il-Klima, 
u jipprovdu pjan direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-futur fejn is-setturi kollha 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-objettiv tan-newtralità klimatika kmieni kemm jista' 
jkun u sa mhux aktar tard mill-2050;

51. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istrateġija Industrijali l-ġdida tkun allinjata mal-mira ta' 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050, filwaqt li fl-istess ħin jiġi enfasizzat li l-
politiki klimatiċi tal-Ewropa jridu jkunu bbażati fuq l-evidenza;

52. Jenfasizza li hemm potenzjal sinifikanti fis-swieq domestiċi u globali għal teknoloġiji 
b'emissjonijiet żero jew baxxi, sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u prodotti, proċessi u 
servizzi sostenibbli, tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja prima sal-industriji 
intensivi fl-enerġija, il-manifattura u s-settur tas-servizzi industrijali; iqis, barra minn 
hekk, li l-Liġi dwar il-Klima se tikkontribwixxi bil-kbir għar-razzjonalizzazzjoni tal-
isforzi lejn il-kisba tan-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050, filwaqt li 
tistabbilixxi l-miri dwar il-klima għall-2030 u l-2050 fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 
jemmen li huwa meħtieġ ukoll qafas ta' politika aktar olistiku u sistematiku sabiex jiġu 
żgurati l-koerenza politika fil-politiki kollha tal-Unjoni kif ukoll prevedibbiltà 
regolatorja u ċertezza għall-investituri fit-tul u approċċ koerenti, trasparenti u inklużiv 
fir-rigward tal-governanza fl-oqsma ta' politika kollha, biex b'hekk titwitta t-triq għal 
strateġija ċara u prevedibbli għall-industriji Ewropej;
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53. Jilqa' l-proposta ta' Forum Industrijali; jistieden lill-Kummissjoni tmexxi bit-twaqqif 
tiegħu u toħloq fi ħdan dan il-qafas djalogu b'rappreżentanza bbilanċjata tal-esperti 
xjentifiċi, l-organizzazzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi s-
soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u t-trade unions, biex jimmonitorja 
kontinwament u jirrapporta regolarment dwar il-progress tas-setturi industrijali 
individwali fil-livell tal-UE lejn l-objettivi tan-newtralità klimatika li għandhom 
jintlaħqu sa mhux aktar tard mill-2050, u biex jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar il-
kontribut u l-konsistenza tal-investimenti b'rabta mal-objettivi ambjentali u klimatiċi tal-
UE, f'konformità mar-Regolament dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija; 

54. Iqis li s-setturi kollha għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi klimatiċi tal-
Unjoni, u jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġiji speċifiċi għas-setturi li jistabbilixxu l-azzjonijiet meħtieġa biex jintlaħqu dawn 
l-objettivi u tiġi żgurata l-koerenza tal-politika; iħeġġeġ it-tneħħija gradwali rapida tal-
fjuwils fossili u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema ta' enerġija effiċjenti ħafna u 
newtrali għall-klima bi prezzijiet globalment kompetittivi għall-industriji; jenfasizza r-
rwol li l-enerġija u l-materja prima nodfa, sostenibbli u affordabbli għandhom fit-
tranżizzjoni lejn ekonomiji effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u newtrali għall-klima; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-użu ta' sorsi tal-enerġija bħall-gass naturali jkun biss 
ta' natura tranżizzjonali, fid-dawl tal-objettiv li tintlaħaq in-newtralità klimatika sa mhux 
aktar tard mill-2050; jissottolinja li l-integrazzjoni ulterjuri tas-suq tal-enerġija tal-UE 
se jkollha rwol importanti fit-titjib tal-affordabbiltà u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija; 
jissottolinja f'dan ir-rigward il-ħtieġa li jitħaffu l-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-
kapaċitajiet rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija u li jiġi ffaċilitat l-użu tal-produzzjoni tal-
idroġenu abbażi ta' sorsi rinnovabbli, bħala teknoloġija rivoluzzjonarja potenzjali għas-
setturi li diffiċli jitwaqqfu; jilqa' t-tnedija ta' Alleanza għall-Idroġenu Nadif u alleanza 
ta' industriji b'livell baxx ta' karbonju; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi aċċelerata r-riċerka dwar 
il-produzzjoni fuq skala kbira tal-idroġenu u ta' fjuwil ekoloġiku, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni bħall-infrastruttura għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju fil-proċessi 
industrijali, l-impjanti tal-bijoenerġija u l-faċilitajiet tal-manifattura, bil-ħsieb tat-
tranżizzjoni tal-enerġija, filwaqt li jiġi esplorat ukoll l-użu potenzjali tas-sorsi tal-
enerġija ġeotermali; itenni li dan jirrikjedi disponibbiltà fuq skala kbira ta' enerġija 
affordabbli u nadifa u l-infrastrutturi ta' appoġġ, f'konformità mal-ħtiġijiet ta' 
dekarbonizzazzjoni tal-industriji intensivi fl-enerġija;

55. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, l-industrija u l-
parteċipanti rilevanti l-oħra kollha jaħdmu flimkien biex itejbu l-effiċjenza enerġetika 
Ewropea, joħolqu swieq ewlenin f'innovazzjonijiet u teknoloġiji rilevanti għall-klima fl-
Unjoni, u jipprijoritizzaw l-investimenti fl-infrastrutturi tal-enerġija; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li jsir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, 
sabiex jissaħħaħ il-finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat u tingħata 
assistenza lill-kumpaniji fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni;

56. Jisħaq li l-użu fuq skala kbira ta' kapaċitajiet ta' enerġija rinnovabbli kompetittivi fl-
ispejjeż huwa meħtieġ fis-setturi kollha tal-ekonomija; jirrikonoxxi li l-Unjoni għandha 
40 % tal-privattivi tal-enerġija rinnovabbli fuq livell globali, u jenfasizza li għandi jibqa' 
jkollha rwol mexxej fit-teknoloġiji rinnovabbli innovattivi; jisħaq f'dan ir-rigward li l-
ħtieġa li tiġi żviluppata politika industrijali robusta għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli li 
tiġbor fiha politiki kemm min-naħa tal-provvista kif ukoll min-naħa tad-domanda u 
tippermetti l-integrazzjoni tas-settur rinnovabbli, hija kritika biex tiġi żgurata s-sigurtà 
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fit-tul tal-Ewropa fir-rigward tal-provvista tal-enerġija, it-tmexxija teknoloġika u l-
awtonomija strateġika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikonoxxi t-teknoloġiji rinnovabbli 
bħala Katina tal-Valur Strateġika ewlenija u ekosistema industrijali eliġibbli għal 
finanzjament mill-Faċilità għall-Investiment Strateġiku, u tara wkoll li jkunu 
rappreżentati b'mod xieraq fil-Forum Industrijali li jmiss; jenfasizza l-ħtieġa li jitħejjew 
miżuri ta' appoġġ għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli fl-Ewropa u li 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-manifatturi tal-Unjoni u dawk barra l-Unjoni;

57. Jenfasizza li sabiex l-industrija Ewropea tkun kompetittiva, din għandha tkun appoġġata 
minn network ta' infrastruttura tat-trasport, diġitali u tal-enerġija effiċjenti, sostenibbli u 
interkonness bis-sħiħ; jitlob politika ta' investiment fit-tul għat-tagħmir u r-
rinnovazzjoni tal-infrastruttura u għat-tnaqqis tal-ostakoli amministrattivi li jxekklu l-
iżvilupp rapidu tan-networks trans-Ewropej; jitlob aktar finanzjament għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa fit-tliet setturi tagħha, sabiex tingħata spinta lill-investiment fl-
infrastrutturi, l-interkonnessjonijiet, id-diġitalizzazzjoni u l-grilji intelliġenti, 
kompatibbli mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jisħaq, barra minn hekk, fuq il-
bżonn li jitħaffu l-Proġetti ta' Interess Komuni (PCI), u li jiġi rivedut ir-Regolament 
dwar in-Network Trans-Ewropew tal-Enerġija (TEN-E) mill-aktar fis possibbli;

58. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija ċirkolari u ta' tniġġis żero fl-immodernizzar tal-
ekonomija tal-Unjoni, fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha, fil-
prijoritizzazzjoni tal-prevenzjoni tal-iskart, fl-għoti ta' inċentivi għall-innovazzjoni, u 
fit-trasformazzjoni ta' setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen tal-valur, il-prodotti, il-proċessi 
ta' produzzjoni u l-mudelli ta' negozju tagħhom, biex b'hekk jitrawmu d-
dematerjalizzazzjoni u d-diżintossikazzjoni tal-ekonomija tal-Unjoni u l-Ewropa ssir 
inqas dipendenti fuq il-materja prima filwaqt li tiġi inċentivata l-innovazzjoni, inklużi l-
ħolqien ta' swieq għal soluzzjonijiet b'emissjonijiet żero jew baxxi u ta' enerġija 
rinnovabbli li jissostitwixxu l-prodotti u l-materjali bbażati fuq il-fjuwils fossili, u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji u soluzzjonijiet ġodda b'disinn ekoloġiku biex jiġu evitati l-
impatti ambjentali; jenfasizza s-sinerġiji b'saħħithom bejn l-azzjoni klimatika u l-
ekonomija ċirkolari, b'mod partikolari fl-industriji tar-rinnovazzjoni intensivi fl-enerġija 
u r-riżorsi, u jenfasizza li s-setturi għandhom mogħdijiet ta' dekarbonizzazzjoni u punti 
tat-tluq differenti; jissottolinja l-potenzjal tal-bijoekonomija ċirkolari u l-industrija 
bbażata fuq il-foresti fil-promozzjoni ta' industrija kompetittiva u sostenibbli;

59. Ifakkar li l-politika Ewropea dwar il-klima u l-enerġija se tirrikjedi volumi kbar ta' 
metalli u minerali għat-teknoloġiji strateġiċi tagħha; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-
Ewropa tiddependi ħafna minn żoni oħra tad-dinja għall-provvista tagħha ta' bosta minn 
dawn il-metalli u minerali, u qed titlef b'mod gradwali s-sehem globali tagħha anke 
għall-materjali fejn għandha kapaċità industrijali; jenfasizza li l-awtonomija tal-Ewropa 
f'setturi strateġiċi ma tistax tinkiseb mingħajr ekosistema kompetittiva u sostenibbli tal-
UE għal materjali bażiċi, prezzjużi u kritiċi minn sorsi primarji u sekondarji; 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija 
Ċirkolari iżda jisħaq li l-Ewropa teħtieġ tagħti spinta lill-kapaċità tagħha għall-istadji 
kollha tal-katina tal-valur tal-materja prima, jiġifieri l-estrazzjoni, ir-riċiklaġġ, u t-
tidwib, ir-raffinar u t-trasformazzjoni; huwa tal-fehma li l-kamp ta' applikazzjoni tal-
Alleanza u l-Pjan ta' Azzjoni għall-Materja Prima Kritika m'għandux ikun limitat għall-
materja prima kritika u għandu jkun immirat lejn l-iżvilupp ta' ekosistema integrata 
għall-firxa kollha ta' materjali, metalli u minerali meħtieġa għat-tranżizzjoni industrijali;
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60. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija Ewropea ta' esportazzjoni u importazzjoni 
għal teknoloġiji rinnovabbli u effiċjenti fir-riżorsi u fl-enerġija; 

61. Jenfasizza l-potenzjal tal-akkoppjament settorjali u tal-interkonnessjoni tas-setturi li 
jikkunsmaw l-enerġija bħall-bini u t-trasport, u jilqa' f'dan ir-rigward il-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija; 

62. Jitlob fluss ta' finanzjament sostanzjali għar-rinnovazzjonijiet enerġetiċi tal-bini biex 
titrawwem il-"mewġa ta' rinnovazzjoni" ippjanata permezz tal-mezzi finanzjarji 
neċessarji skont il-Pjan ta' Rkupru; jisħaq li fil-kuntest tal-proposta li jmiss dwar il-
"mewġa ta' rinnovazzjoni" u l-obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu strateġiji fit-tul 
biex jiksbu stokk ta' bini ferm effiċjenti fl-enerġija u dekarbonizzat, il-prinċipju "l-
effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" għandu jkun prijoritizzat kompletament u b'hekk 
għandu jħaffef ir-rinnovazzjonijiet profondi u s-sostituzzjoni ta' sistemi ineffiċjenti ta' 
tisħin u tkessiħ ibbażati fuq il-fjuwils fossili; jenfasizza li l-programmi integrati ta' 
rinnovazzjoni profonda li jkopru muniċipalitajiet jew distretti sħaħ jistgħu jitwettqu 
b'inqas spejjeż u b'veloċità ogħla, u dan ikun ta' benefiċċju għall-konsumaturi u jnaqqas 
l-ispejjeż tal-enerġija;

63. Jindika l-fatt li l-proċessi ta' tisħin u tkessiħ għadhom fost l-aktar użu sinifikanti ta' 
enerġija fis-settur industrijali; jissottolinja għalhekk li biex jitħaffef l-isforz ta' tnaqqis 
fir-rigward tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-industrija, il-potenzjal ta' 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali jeħtieġ jiġi sfruttat b'mod 
sħiħ, b'żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli abbażi ta' elettrifikazzjoni, pompi tas-sħana, 
użu aħjar mir-raggruppamenti industrijali, u simbjożi li joffru potenzjal ta' tnaqqis 
sinifikanti f'ħafna setturi; 

64. Jenfasizza l-potenzjal tal-Mobbiltà Ekoloġika biex jinħolqu impjiegi ġodda, tingħata 
spinta lill-industrija Ewropea, u jiġu appoġġati l-investimenti mmirati lejn l-espansjoni 
tal-infrastruttura tat-trasport sostenibbli li tagħmilha possibbli li jinkiseb effett 
multiplikatur billi jsiru ordnijiet indirizzati għal spettru wiesa' ta' entitajiet – kuntratturi, 
sottokuntratturi, fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom – u jitnaqqsu l-emissjonijiet mis-
settur tat-trasport; jissottolinja l-ħtieġa li titħaffef l-implimentazzjoni tal-Alleanza 
Ewropea tal-Batteriji, sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-katina tal-valur strateġika 
tagħha, jiżdiedu l-possibbiltajiet għal batteriji innovattivi prodotti lokalment u r-
riċiklaġġ tal-metall fl-Ewropa, jinħoloq valur miżjud tal-Unjoni, filwaqt li jingħata 
kontribut għall-kompetittività tal-industrija tal-karozzi tal-Unjoni, u tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni għal sistema elettrika dekarbonizzata; jitlob aktar investiment fil-ferroviji 
b'veloċità għolja u rinnovazzjoni tan-networks ferrovjarji bejn il-bliet kif ukoll fi 
trasport pubbliku b'emissjonijiet żero jew baxxi; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi promossa l-
Mobbiltà Ekoloġika billi jsir investiment f'infrastruttura aħjar bħal stazzjonijiet tal-
iċċarġjar aktar mifruxa; huwa tal-fehma li jekk ikun hemm densità ogħla ta' stazzjonijiet 
tal-iċċarġjar, is-suq tal-vetturi elettriċi ikun jista' jespandi b'mod sinifikanti u aktar 
malajr, u dan ikollu impatt pożittiv fuq l-impronta ambjentali u tal-karbonju tagħna; 
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija fuq skala kbira għat-tnedija 
ta' infrastruttura tal-iċċarġjar rapidu tal-vetturi elettriċi biex tkun żgurata l-adozzjoni tal-
vetturi elettriċi mill-konsumaturi, li tagħtihom ċertezza fir-rigward tal-potenzjal tat-
teknoloġija u aċċess għal network dens ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar kompatibbli, u 
tappoġġa l-manifattura tal-karozzi bbażata fl-Ewropa;
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65. Jemmen li għal tranżizzjoni tal-enerġija b'suċċess, l-Ewropa se teħtieġ ammont 
sinifikanti ta' enerġija rinnovabbli u b'livell baxx/żero ta' karbonju affordabbli, li 
toriġina wkoll minn pajjiżi terzi u li tuża infrastrutturi ta' appoġġ; jitlob li jkun hemm 
inizjattivi strateġiċi fi ħdan l-UE u li l-politika tal-enerġija ssir punt fokali tal-politika 
barranija u tal-viċinat tal-Unjoni, inkluż l-appoġġ finanzjarju għall-alleanzi għall-
idroġenu bbażat fuq l-enerġija rinnovabbli u l-enerġija ekoloġika; huwa tal-fehma li 
dawk l-alleanzi għandhom ikunu wkoll parti mill-ftehimiet kummerċjali; jisħaq fuq l-
importanza ta' alleanzi b'saħħithom biex jiġu indirizzati l-iskarsezza u l-forniment 
sostenibbli tar-riżorsi u tal-materja prima;

66. Ifakkar fil-Masterplan tal-UE tal-2019 għal trasformazzjoni kompetittiva tal-industriji 
intensivi fl-enerġija li jiġġestixxi t-tranżizzjoni filwaqt li jżomm l-industriji Ewropej 
kompetittivi, u jistieden lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjoni tiegħu biex 
tgħin is-sostituzzjoni tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li ma jissodisfawx l-
istandards ambjentali b'mod suffiċjenti u tinċentiva livelli ogħla ta' ambizzjoni klimatika 
min-naħa tas-sħab kummerċjali globali tal-UE;

67. Jitlob reviżjoni tas-sistema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (ETS) 
b'konformità mal-miri klimatiċi u mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera 
biex jingħata kontribut għal rilokalizzazzjoni intelliġenti tal-manifattura u ktajjen tal-
valur iqsar; jenfasizza r-rwol potenzjalment importanti ta' mekkaniżmu ta' aġġustament 
tal-karbonju fil-fruntiera biex tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju; 

68. Jirrimarka li aktar minn nofs il-PDG globali jiddependi min-natura u s-servizzi li 
tipprovdi, u li hemm bosta setturi li jiddependu ħafna min-natura; jinnota li aktar minn 
90 % tat-telf tal-bijodiversità u l-istress idriku jirriżultaw mill-estrazzjoni u l-
ipproċessar tar-riżorsi; jenfasizza li l-politika industrijali Ewropea għandha tkun 
konformi mal-objettivi tal-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-2030;

69. Jisħaq li abbażi tal-approċċ "Saħħa Waħda", il-preservazzjoni tal-ekosistemi naturali 
hija fundamentali biex jiġu żgurati n-neċessitajiet bażiċi tal-umanità, bħall-ilma tax-
xorb, l-arja nadifa u l-ħamrija fertili; jitlob li jiġu żviluppati malajr indikaturi sodi biex 
jiġu vvalutati l-impatti fuq il-bijodiversità u jiġi żgurat it-tnaqqis progressiv tat-tniġġis 
kif deskritt fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità;

70. Jirrimarka li l-industrija għadha kontributur ewlieni għat-tniġġis ambjentali b'rilaxxi ta' 
sustanzi li jniġġsu fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija; jissottolinja r-rwol tad-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali fl-istabbiliment ta' obbligi għal installazzjonijiet kbar biex 
jimminimizzaw ir-rilaxxi ta' sustanzi li jniġġsu; jistenna bil-ħerqa l-pjan ta' azzjoni li 
jmiss ta' tniġġis żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali, li għandhom iwasslu għal tnaqqis sinifikanti tat-tniġġis 
industrijali;

71. Jisħaq fuq l-importanza tad-dimensjoni reġjonali tal-politika industrijali, peress li d-
disparitajiet ekonomiċi bejn ir-reġjuni huma persistenti u jaf isiru aktar profondi bl-
impatt tal-kriżi tal-coronavirus; jenfasizza li sabiex jiġi evitat u mmitigat id-deklin tar-
reġjuni, il-pjanijiet ta' żvilupp mill-ġdid reġjonali jridu jwettqu progress fuq strateġiji ta' 
trasformazzjoni sostenibbli u jikkombinaw il-programmi ta' rivitalizzazzjoni ekonomika 
ma' programmi attivi tas-suq tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib 
mal-Istati Membri sabiex tfassal tbassir fuq terminu medju u twil dwar il-ħiliet meħtieġa 
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mis-suq tax-xogħol;

72. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
(FSIE) fl-appoġġ tal-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità b'pagi deċenti, il-kompetittività tan-
negozju, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, u l-modernizzazzjoni u t-titjib tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tal-kura tas-saħħa;

73. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġata tranżizzjoni ekwa, inklużiva u ġusta u l-ħtieġa li 
jiġu indirizzati l-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi lil hinn mit-taħriġ mill-ġdid u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi ekonomiċi ġodda, sabiex jiġi żgurat li ħadd ma 
jitħalla jibqa' lura u li l-ebda ħaddiem ma jiġi eskluż mis-suq tax-xogħol; jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta (JTM) imfassal tajjeb, inkluż Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, se jkun għodda importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni doppja 
u jintlaħqu miri ambizzjużi ta' newtralità klimatika; jinsisti li biex tkun garantita 
tranżizzjoni aktar inklużiva u jiġi indirizzat l-impatt soċjali tagħha, il-partijiet 
ikkonċernati lokali kollha, inklużi s-soċjetà ċivili u r-rappreżentanti tal-komunità, 
għandhom ikunu inklużi fil-fażi tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-Pjanijiet territorjali 
ta' Tranżizzjoni Ġusta; jissottolinja li l-investimenti fit-teknoloġiji sostenibbli 
għandhom rwol ewlieni f'dan ir-rigward billi jappoġġaw l-iżvilupp ekonomiku fit-tul 
tal-ekonomiji reġjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-finanzjament robust tal-JTM, inkluż 
permezz ta' riżorsi baġitarji addizzjonali sinifikanti, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

74. Jemmen li l-kooperazzjoni interreġjonali mmirata lejn trasformazzjoni sostenibbli u 
diġitali, bħal fl-istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti, jeħtieġ li tissaħħaħ sabiex 
jiġu stimulati l-ekosistemi reġjonali; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tappoġġa l-
iżvilupp ta' għodod li jistgħu jipprovdu pjan direzzjonali ċar għar-reġjuni b'approċċ 
imfassal apposta biex tiġi żgurata t-tmexxija industrijali;

75. Iqis li t-trasformazzjoni industrijali tirrikjedi tisħiħ sinifikanti fl-isforzi ta' riċerka u 
żvilupp u l-integrazzjoni ta' għarfien ġdid u innovazzjoni fis-swieq eżistenti, kif ukoll l-
użu tagħhom fil-ħolqien ta' oħrajn ġodda; jenfasizza li l-innovazzjoni hija wieħed mill-
muturi tal-ekosistemi industrijali ewlenin u li dan għandu jiġi rifless f'appoġġ imsaħħaħ 
għall-innovazzjoni u l-kapaċità intraprenditorjali f'kull stadju taċ-ċiklu tal-innovazzjoni; 
jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-infiq fuq ir-riċerka, b'mod partikolari r-riċerka pubblika 
ta' kwalità għolja u l-iżvilupp u l-innovazzjoni bħala elementi ewlenin biex jinkisbu ż-
żewġ tranżizzjonijiet, titjieb l-awtonomija strateġika tal-Unjoni u tiżdied il-
kompetittività fit-tul; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Istati Membri jżommu l-impenn 
tagħhom li jinvestu 3 % tal-PDG tagħhom fir-riċerka u l-iżvilupp, sabiex jinżamm ir-
rwol ewlieni tal-Unjoni fost il-kompetituri globali; jiddispjaċih dwar in-nuqqas attwali 
ta' kapaċità innovattiva fl-SMEs minħabba nuqqas fil-kapital ta' riskju meħtieġ, l-
ispejjeż u l-kumplessitajiet tal-proċeduri amministrattivi, u nuqqas ta' ħiliet adegwati u 
nuqqas ta' aċċess għall-informazzjoni;

76. Jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied il-baġit għall-programmi li jirfdu t-trasformazzjoni 
industrijali tal-Unjoni, u jfakkar, għalhekk, fil-pożizzjoni tal-Parlament favur żieda fil-
baġit għal Orizzont Ewropa għal EUR 120 biljun u l-iżgurar tal-konsistenza tal-
programm mal-miri tan-newtralità klimatika tal-Unjoni, u l-appoġġ għal InvestEU u 
Ewropa Diġitali permezz ta' strumenti ta' finanzjament xierqa għall-iżvilupp tas-suq ta' 
innovazzjonijiet u teknoloġiji rivoluzzjonarji, filwaqt li jitrawmu wkoll sinerġiji bejn 
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sorsi finanzjarji reġjonali, nazzjonali, Ewropej u privati; jitlob appoġġ effettiv għall-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC) u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) u għat-tisħiħ tal-missjonijiet tagħhom; jinsisti li sehem sostanzjali 
tal-fondi disponibbli għall-SMEs fl-ambitu ta' Orizzont Ewropa għandu jiġi implimentat 
permezz tal-EIC u l-partijiet kollaborattivi tal-programm, bil-għan li jinħolqu 
soluzzjonijiet ġodda u titrawwem l-innovazzjoni, kemm inkrementali kif ukoll fixkiela; 
jappoġġa l-istabbiliment ta' sħubijiet Ewropej fl-ambitu ta' Orizzont Ewropa biex jiġi 
stimulat l-investiment tas-settur privat ħalli jiġi promoss it-trasferiment tal-għarfien, it-
teknoloġiji u l-innovazzjoni miċ-ċentri ta' riċerka u l-universitajiet għall-proċess 
industrijali, filwaqt li jittieħed vantaġġ mill-iskema tal-ekosistemi industrijali u sabiex 
jiġu appoġġati l-irkupru u t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali; jistieden lill-Kummissjoni, 
barra minn hekk, tiżgura li dawn is-sħubijiet ikunu trasparenti u inklużivi matul l-
implimentazzjoni tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-aġenda ta' riċerka 
strateġika u l-programmi ta' ħidma annwali tagħhom; jenfasizza li dawn għandhom 
jeskludu wkoll il-kunflitti ta' interess kollha u għandhom jiggarantixxu valur miżjud 
reali għas-soċjetà;

77. Jemmen ukoll, b'rabta ma' f'dan, li soċjetà mħejjija aħjar u aktar reżiljenti hija 
fundamentali fl-indirizzar tal-avvenimenti fixkiela fuq skala Ewropea jew globali u fl-
għoti ta' reazzjonijiet komprensivi ta' politika, u li l-investimenti fir-R&Ż huma 
fundamentali f'dan ir-rigward; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-
ħolqien ta' strument iddedikat għat-Tħejjija għall-Pandemiji u r-Reżiljenza Soċjetali, 
peress li din il-miżura toħloq il-kundizzjonijiet għal koordinazzjoni aħjar fil-livell tal-
UE, tidentifika oqsma ta' prijorità, u tniedi azzjonijiet li jirrikjedu riċerka medika ta' 
kwalità għolja u investimenti kkoordinati fir-riċerka u l-innovazzjoni;

78. Jenfasizza l-importanza ta' industrija farmaċewtika bbażata fuq ir-riċerka bħala 
kontributur essenzjali għas-salvagwardja tal-manifattura ta' kwalità u l-provvista ta' 
mediċini affordabbli biex jintlaħqu l-pazjenti kollha fil-bżonn, filwaqt li jissaħħu l-
innovazzjoni, ir-reżiljenza, l-aċċessibbiltà u l-kapaċità ta' rispons tal-Unjoni u tingħata 
għajnuna biex jiġu indirizzati l-isfidi futuri; itenni l-ħtieġa li jiġi stabbilit pjan ta' 
mitigazzjoni tar-riskju ta' nuqqas ta' mediċini biex jiġu ġestiti kull vulnerabbiltà u riskju 
għall-katina tal-provvista għal mediċini kritiċi, tiġi żgurata l-innovazzjoni futura biex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet pendenti mhux issodisfati, u jiġu appoġġati r-reżiljenza, il-
kapaċità ta' rispons u l-istat ta' tħejjija tas-sistemi tal-kura tas-saħħa biex jiġu indirizzati 
l-isfidi futuri inklużi l-pandemiji;

79. Jissottolinja r-rwol tat-teknoloġiji abilitanti essenzjali fil-bini tal-kapaċitajiet teknoloġiċi 
u innovattivi madwar l-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tfassal Orizzont Ewropa u l-
istrateġija industrijali tagħha għall-iżvilupp, l-iskalar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
innovazzjonijiet u teknoloġiji rivoluzzjonarji fl-Unjoni sabiex jitnaqqas id-distakk bejn 
l-innovazzjoni u l-introduzzjoni fis-suq, billi jiġi pprovdut finanzjament tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u l-proġetti ta' dimostrazzjoni u billi jiġu żviluppati ktajjen tal-
valur bikrin sabiex l-ewwel nett jiġu appoġġati t-teknoloġiji, il-prodotti, il-proċessi, is-
servizzi u l-mudelli tan-negozju fuq skala kummerċjali, utilizzabbli fis-suq, 
b'emissjonijiet żero jew baxxi, rinnovabbli, effiċjenti fir-riżorsi u fl-enerġija u ċirkolari, 
kif ukoll billi jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-infrastruttura tar-riċerka, bil-għan li jitnaqqsu 
wkoll id-distakki eżistenti bejn l-Istati Membri; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jiżviluppaw one-stop shops b'informazzjoni simplifikata dwar il-
possibbiltajiet ta' finanzjament għal proġetti ta' dimostrazzjoni industrijali għal 
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teknoloġiji rivoluzzjonarji; 

80. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina miżuri kontra t-telf potenzjali ta' għarfien u 
innovazzjoni matul il-kriżi attwali, inkluż permezz ta' strumenti li jappoġġaw kumpaniji 
li temporanjament jaqsmu bejniethom ħaddiema b'għarfien ma' universitajiet u 
istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka sabiex jingħata lok għal riċerka pubblika-privata 
dwar il-prijoritajiet pubbliċi, u jippreservaw l-impjiegi u l-kapaċità tal-innovazzjoni fi 
żminijiet ta' kriżi;

81. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, inċentivi potenzjali 
tat-taxxa biex tingħata spinta lill-investimenti fir-R&Ż, li naqsu ħafna minħabba l-kriżi 
tal-COVID-19;

82. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġa l-kapaċità tal-kumpaniji Ewropej li 
jinnovaw abbażi ta' reġim komprensiv tal-proprjetà intellettwali, filwaqt li ssaħħaħ il-
flessibbiltà fil-liċenzjar, sabiex tinżamm protezzjoni effettiva għall-investimenti 
tagħhom fir-R&Ż, biex jiġu żgurati redditi ekwi u, fl-istess ħin, biex ikomplu jiġu 
żviluppati standards tat-teknoloġija miftuħa li jappoġġaw il-kompetizzjoni u l-għażla kif 
ukoll il-parteċipazzjoni tal-industrija tal-UE fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ewlenin;

83. Jirrikonoxxi li qafas b'saħħtu u bbilanċjat ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali huwa 
fattur kruċjali li jirfed il-kompetittività Ewropea, bil-għan li jiġu miġġielda l-ispjunaġġ 
industrijali u l-iffalsifikar, u jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tippreserva u ssaħħaħ 
dan il-qafas; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata parità mal-Istati Uniti u maċ-Ċina fl-
inċentivi tal-proprjetà intellettwali fix-xjenza tal-ħajja sabiex l-Ewropa tibqa' post 
attraenti għall-investiment fir-R&Ż u l-iżvilupp industrijali; jistieden lill-Kummissjoni 
żżomm u tiżviluppa s-sistema tal-proprjetà intellettwali eċċellenti tal-Ewropa billi 
tippromwovi protezzjoni b'saħħitha tal-proprjetà intellettwali, kif ukoll mekkaniżmi ta' 
premjazzjoni u inċentivi għar-R&Ż biex jiġi attirat investiment fl-iżvilupp tal-
innovazzjoni futura għall-benefiċċju tas-soċjetà; jilqa' t-tħabbir ta' Pjan ta' Azzjoni 
għall-Proprjetà Intellettwali li jista' jiffaċilita kontribut Ewropew għall-iżvilupp tal-
istandards; jappoġġa l-impjiegi u l-produzzjoni sostenibbli u t-titjib tal-attraenza u r-
reputazzjoni tal-produzzjoni ta' kwalità għolja tal-UE madwar id-dinja; jistieden lill-
Kummissjoni tinkoraġġixxi t-trasferiment ta' teknoloġiji ambjentali u klimatiċi kruċjali 
lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi tagħti liċenzji miftuħa għal tali teknoloġiji;

84. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta mill-aktar fis possibbli l-Privattiva Unitarja 
Ewropea, kif previst mill-ftehim dwar ġurisdizzjoni unifikata għall-privattivi tad-
19 ta' Frar 2013; 

85. Jissottolinja l-importanza ta' governanza ġenerali komprensiva u effettiva għat-
trasformazzjoni industrijali li tiżgura konsistenza mal-leġiżlazzjoni u l-istrateġiji 
rilevanti tal-UE, b'mod partikolari l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, peress li dan 
huwa kruċjali għas-suċċess tiegħu; jilqa' l-identifikazzjoni ta' 14-il ekosistema mill-
Kummissjoni u l-approċċ inklużiv li jinġiebu flimkien l-atturi kollha li joperaw f'katina 
tal-valur sabiex jiġu promossi t-tmexxija Ewropea f'setturi strateġiċi u l-kompetittività 
fix-xena globali; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-SMEs se jimxu 'l quddiem f'kull 
ekosistema; jirrimarka l-ħtieġa li tiġi żgurata t-trasparenza fl-ekosistemi industrijali 
identifikati, b'mod partikolari fir-rigward tal-kriterji li jeħtieġ li jiġu ssodisfati biex 
jitqiesu bħala parti minn ekosistema, it-tqassim preċiż għal kull tip ta' attur f'kull 
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ekosistema identifikata u informazzjoni dwar l-eżiti u s-suġġetti diskussi, filwaqt li 
jfakkar ukoll fir-rwol tal-Forum Industrijali u tal-Alleanzi fir-rigward ta' dawn l-
ekosistemi; jenfasizza li s-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u t-trade 
unions għandu jkollhom parteċipazzjoni adegwata fid-definizzjoni tal-istrateġiji u l-
prijoritajiet industrijali kemm globali kif ukoll settorjali; jenfasizza li l-ekosistemi 
għandhom jinkludu r-rabtiet kollha mal-ktajjen tal-valur, inklużi l-SMEs, u jenfasizza li 
l-SMEs għandhom rwol integrali fil-ħolqien tal-alleanzi tal-industrija u l-ktajjen ta' 
produzzjoni tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' strumenti finanzjarji adegwati għall-
alleanzi;

86. Huwa tal-fehma li l-ekosistemi se jkunu komponenti ewlenin tar-rivoluzzjoni 
industrijali li jmiss, billi jistimulaw manifattura avvanzata u intelliġenti u jipprovdu 
enerġija affordabbli, nadifa, sostenibbli u sigura, kif ukoll l-infrastruttura tal-enerġija 
neċessarja u metodi ta' produzzjoni u ta' provvista ta' servizzi trasformattivi; jitlob 
analiżi tal-ekosistemi biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet ta' kull settur għat-tranżizzjoni tiegħu 
u biex tingħata għajnuna ħalli jiġi stabbilit pjan ta' tranżizzjoni; jemmen, barra minn 
hekk, li l-appoġġ għall-kollaborazzjoni bejn l-industrija, id-dinja akkademika, l-SMEs, 
in-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu, it-trade unions, is-soċjetà ċivili, l-
organizzazzjonijiet tal-utenti finali u l-partijiet ikkonċernati l-oħrajn kollha se jkun 
essenzjali biex jissolvew il-fallimenti tas-suq u jitnaqqas id-distakk bejn l-idea u t-
twettiq tagħha filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ħaddiema, inkluż f'oqsma li 
għadhom mhumiex koperti minn interessi industrijali, iżda li għandhom valur miżjud 
soċjetali għoli; jitlob governanza ta' dawn l-ekosistemi li tintegra l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha mis-setturi industrijali li huma fundamentali biex tinkiseb it-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali; huwa tal-fehma li l-ekosistemi għandu jkollhom rwol fid-
definizzjoni tas-soluzzjonijiet u l-miżuri li għandhom jiġu adottati sabiex tiġi 
implimentata l-istrateġija industrijali Ewropea u biex jiġu appoġġati ktajjen tal-valur 
Ewropej robusti li huma kruċjali għat-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali;

87. Jenfasizza li l-investiment fil-ktajjen tal-valur ewlenin se jkollu rwol kruċjali lejn il-
preservazzjoni tal-awtonomija strateġika futura tagħna; jemmen li jeħtieġ li tingħata 
prijorità lill-investiment fis-setturi industrijali li huma ta' importanza vitali għall-
awtonomija strateġika tagħna, bħas-sigurtà, id-difiża, it-teknoloġiji rilevanti għall-
klima, is-sovranità tal-ikel u s-saħħa; itenni, b'mod partikolari, l-importanza tal-
industrija farmaċewtika fl-iżgurar tal-innovazzjoni futura biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
pendenti mhux issodisfati, u fl-appoġġ tar-reżiljenza, il-kapaċità ta' rispons u l-istat ta' 
tħejjija tas-sistemi tal-kura tas-saħħa biex jindirizzaw sfidi futuri inklużi l-pandemiji;

88. Jenfasizza l-importanza tal-industrija tal-enerġija rinnovabbli bħala settur strateġiku 
sabiex jissaħħaħ il-vantaġġ kompetittiv tal-UE, tinkiseb reżiljenza fit-tul u tiġi żgurata 
s-sigurtà tal-enerġija, filwaqt li titjieb is-saħħa industrijali; jenfasizza, barra minn hekk, 
il-kontribut tas-settur tal-enerġija rinnovabbli għall-ħolqien ta' opportunitajiet ta' 
negozju u impjiegi lokali ġodda, b'mod partikolari għall-SMEs, u għall-għoti ta' spinta 
lill-manifattura tat-tagħmir, kif ukoll għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija u t-titjib tal-
kompetittività tal-kostijiet; 

89. Jenfasizza li s-settur tal-karozzi kien affettwat bil-kbir mill-kriżi tal-COVID-19, li 
ġiegħlet lill-kumpaniji u lill-ħaddiema jadattaw malajr għall-bidliet fil-provvista u għal 
ħtiġijiet tas-saħħa ġodda, minbarra l-proċess ta' trasformazzjoni li s-settur kien diġà 
għaddej minnu qabel il-pandemija; huwa tal-fehma li t-tranżizzjoni lejn mobbiltà 
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intelliġenti u aktar nadifa hija essenzjali hekk kif nevolvu lejn ekonomija newtrali għall-
klima, diġitali u aktar reżiljenti, u li din għandha titqies ukoll bħala opportunità biex 
jiġu ġġenerati t-tkabbir ekoloġiku u l-impjiegi nodfa abbażi tal-vantaġġ kompetittiv 
globali tal-industrija Ewropea fit-teknoloġiji tal-vetturi; jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi prijoritajiet relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-
appoġġ għan-negozji l-ġodda u l-intrapriżi mikro, żgħar u medji, inkluż fis-settur tal-
karozzi;

90. Jenfasizza li s-settur tat-turiżmu wkoll ġie affettwat ħafna mill-kriżi tal-COVID-19, u 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi prijoritajiet relatati mal-għajnuna u l-
promozzjoni tal-irkupru tas-settur, fid-dawl tal-kontribut tiegħu għall-PDG tal-UE u l-
kompetittività tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri u r-reġjuni biex jinħolqu possibbiltajiet għal investimenti ġodda u 
innovazzjonijiet ulterjuri, sabiex tinkiseb ekosistema tat-turiżmu Ewropea li tkun 
sostenibbli, innovattiva u reżiljenti u tipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi;

91. Jenfasizza l-potenzjal tas-setturi kulturali u kreattivi fl-ixprunar tal-innovazzjoni, li 
jaġixxu bħala katalisti għall-bidla f'setturi oħra u jistimulaw l-invenzjoni u l-progress; 
jinnota li s-setturi ekonomiċi innovattivi qed jiddependu dejjem aktar mill-kreattività 
biex iżommu l-vantaġġ kompetittiv tagħhom; jinnota, barra minn hekk, li bil-ħolqien ta' 
mudelli ta' negozju progressivament aktar kumplessi, kreattivi u marbuta ma' xulxin, is-
setturi kulturali u kreattivi qed isiru dejjem aktar komponent deċiżiv ta' kważi kull 
prodott u servizz; jemmen, għalhekk, li l-Ewropa għandha tibni fuq l-assi kreattivi u 
kulturali tagħha, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni 
suffiċjenti lis-setturi kulturali u kreattivi fl-iżvilupp ta' qafas ta' politika industrijali 
komprensiv, koerenti u fit-tul, inkluż l-aċċess għal programmi finanzjarji u ta' 
finanzjament;

92. Jenfasizza l-importanza tal-politika spazjali tal-Unjoni, speċjalment f'termini ta' titjib 
tal-kapaċitajiet spazjali industrijali Ewropej u biex jinfetaħ il-potenzjal tas-sinerġiji ma' 
setturi u politiki ewlenin oħra, b'mod partikolari biex jiġu żviluppati teknoloġiji 
avvanzati u tiġi akkumpanjata t-trasformazzjoni industrijali;

93. Jinnota l-kontribut tal-industrija tas-sustanzi kimiċi għal bosta ktajjen tal-valur strateġiċi 
u għall-produzzjoni ta' teknoloġiji u soluzzjonijiet newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ċirkolari; jitlob li titfassal politika dwar sustanzi 
kimiċi sostenibbli, li tkun allinjata mal-Istrateġija Industrijali;

94. Jistieden lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tfassal rapport, flimkien mal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, dwar is-sustanzi kimiċi fl-ambjent fl-Ewropa; jemmen 
li r-rapport għandu jivvaluta l-karattru sistemiku tas-sustanzi kimiċi perikolużi fis-
sistemi ta' produzzjoni u konsum tal-Ewropa, l-użu tagħhom fil-prodotti u l-okkorrenza 
tagħhom fl-ambjent tal-Ewropa, u d-dannu kkawżat lis-saħħa tal-bniedem u lill-
ekosistemi;

95. Jissottolinja ċ-ċentralità ta' settur tal-farmaċewtika u tal-apparat mediku li jiffunzjona 
tajjeb u kompetittiv biex jiġi żgurat aċċess sostenibbli għall-mediċini għall-pazjenti u 
jiġi ggarantit livell għoli ta' kura tas-saħħa għall-pazjenti tal-UE; jemmen li l-
Kummissjoni għandha tiffaċilita d-djalogu mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati 
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rilevanti kollha billi toħloq forum farmaċewtiku, issorveljat mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini (EMA), sabiex tkun tista' ssir diskussjoni komprensiva dwar 
kwistjonijiet li jikkonċernaw, fost l-oħrajn, is-sostenibbiltà farmaċewtika u l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda fis-sistemi tas-saħħa; jisħaq li dan il-forum għandu 
jqis l-approċċi nazzjonali differenti fir-rigward tal-ipprezzar u r-rimborż, kif ukoll l-
investimenti u l-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa;

96. Iqis li l-akkwist pubbliku huwa mutur kruċjali tat-trasformazzjoni industrijali; jistieden 
lill-Kummissjoni tistudja l-mod kif jintuża bis-sħiħ l-effett ta' lieva tan-nefqa u tal-
investimenti pubbliċi biex jinkisbu l-objettivi ta' politika, inkluż permezz tat-tisħiħ tas-
sostenibbiltà u billi l-akkwist pubbliku jkun ċentrali għall-pjan ta' rkupru ekonomiku tal-
Unjoni billi tipprijoritizza u trawwem id-domanda għal prodotti u servizzi 
ekoinnovattivi, kosteffettivi u sostenibbli, kif ukoll billi tippermetti r-rilokalizzazzjoni 
f'setturi strateġiċi ewlenin, bħall-prodotti relatati mas-saħħa, l-agrikoltura u t-teknoloġiji 
sostenibbli, u trawwem ktajjen tal-provvista iqsar u iktar sostenibbli; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet pubbliċi janalizzaw il-kundizzjonijiet biex is-
sostenibbiltà tal-akkwist pubbliku ssir obbligatorja abbażi ta' kriterji ambjentali, soċjali 
u etiċi, inklużi l-impronta tal-karbonju, il-kontenut tar-riċiklaġġ u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu, kif ukoll iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar l-iskemi 
eżistenti għall-promozzjoni tas-servizzi ekoloġiċi u jagħmlu użu aħjar minnhom; jinsisti 
li l-SMEs għandu jkollhom opportunità ekwa biex jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku; 
jistieden lill-awtoritajiet kontraenti jużaw sistematikament approċċ ibbażat fuq l-aħjar 
proporzjon bejn il-prezz u l-kwalità matul il-ħajja tal-prodotti u s-servizzi; iħeġġiġhom 
jużaw id-dispożizzjoni (l-Artikolu 85 tad-Direttiva dwar l-Utilitajiet) li tippermettilhom 
jirrifjutaw offerti meta l-proporzjon tal-prodotti li joriġinaw f'pajjiżi terzi jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti li jikkostitwixxu l-offerta;

97. Jirrikonoxxi l-kontribut tal-istandardizzazzjoni għas-suq uniku Ewropew u għal 
benesseri ekonomiku, soċjali u ambjentali akbar, inklużi s-saħħa u s-sikurezza tal-
konsumaturi u tal-ħaddiema; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu żviluppati, ivvalutati u użati 
standards armonizzati li jappoġġaw lill-industriji li jimmanifatturaw il-prodotti b'modi li 
jkunu effiċjenti, sikuri, ċirkolari, sostenibbli u ripetibbli u li jiżguraw kwalità għolja;

98. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta sistema b'saħħitha ta' Indikaturi Ewlenin tal-
Prestazzjoni (KPI) biex tanalizza l-impatt ex ante tar-regolamenti u tal-istrumenti tal-
Unjoni u l-investimenti possibbli meħtieġa, u timmonitorja l-progress u r-riżultati, 
filwaqt li tqis id-dimensjoni tal-SMEs; jissottolinja li s-sistema tal-KPI għandha tkun 
ibbażata fuq objettivi li huma speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
orjentati lejn iż-żmien;

99. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-prattika tal-valutazzjoni tal-impatt tagħha u 
tiżgura li qabel tippreżenta proposti ġodda għal leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda, 
twettaq valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-kostijiet potenzjali tal-konformità, l-impatt 
fuq l-impjiegi, u l-piżijiet u l-benefiċċji potenzjali għaċ-ċittadini, is-setturi u l-kumpaniji 
Ewropej, inklużi l-SMEs; jemmen li l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-miżuri tal-
Unjoni għandha tiffoka aktar bis-saħħa fuq l-implimentazzjoni fl-Istati Membri u 
għandha tanalizza x'jiġri meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tiġi implimentata u interpretata 
b'mod li joħloq ostakoli regolatorji mhux neċessarji u mhux mistennija kemm għall-
SMEs kif ukoll għall-kumpaniji ta' daqs akbar; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-
koerenza regolatorja u tirrikonoxxi spinta ta' regolamentazzjoni intelliġenti mfassla biex 



RR\1216571MT.docx 31/93 PE650.700v02-00

MT

jitnaqqsu l-piżijiet burokratiċi mingħajr ma tiddgħajjef l-effettività tal-leġiżlazzjoni jew 
jitnaqqsu l-istandards soċjali u ambjentali, speċjalment meta l-industrija tradizzjonali 
jkollha tadatta minħabba deċiżjonijiet regolatorji; jemmen li l-miżuri għad-
diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni għandhom jitfasslu b'tali mod li jippreżentaw 
opportunitajiet għall-kumpaniji, inklużi l-SMEs, u jimminimizzaw il-piż fuq is-settur 
affettwat; 

100. Jistenna li l-istrateġija industrijali ma toħloqx piżijiet regolatorji bla bżonn għall-
kumpaniji, speċjalment l-SMEs, u li tapplika r-regola ta' one-in-one-out bil-għan li 
tidentifika, kull meta dispożizzjonijiet ġodda jintroduċu spejjeż ta' konformità, id-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeħtieġ li jitħassru jew jiġu riveduti, biex b'hekk jiġi żgurat 
li l-ispejjeż tal-konformità f'settur partikolari ma jiżdidux, mingħajr preġudizzju għall-
prerogattivi tal-koleġiżlaturi; iqis li proposta bħal din trid tkun ibbażata fuq l-evidenza, 
tiġi kkonsultata b'mod wiesa', tiżgura l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni u tal-istandards soċjali 
u ambjentali, u turi l-benefiċċji ċari tal-azzjoni Ewropea; jemmen li l-UE għandha 
bżonn issaħħaħ il-prinċipji tagħha ta' "viżibbiltà kbira għall-kwistjonijiet il-kbar, żgħira 
għal dawk żgħar" sabiex tiżgura aħjar il-proporzjonalità;

101. Jenfasizza li l-amministrazzjoni pubblika għandu jkollha rwol ewlieni fl-iżgurar ta' 
ambjent ekonomiku favorevoli għan-negozju u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv fuq l-
intrapriżi filwaqt li tiżgura l-applikazzjoni sħiħa tal-istandards u r-regoli etiċi, soċjali, 
ambjentali u ta' trasparenza tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-ħaddiema; jemmen li l-
għodod tal-gvern elettroniku, il-politiki tal-innovazzjoni diġitali u t-tisħiħ tal-ħiliet 
diġitali għandhom jiġu promossi fis-settur pubbliku u fost l-impjegati tiegħu; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura l-iskambju tal-aħjar prattiki nazzjonali u reġjonali fil-qasam, 
b'referenza speċifika għall-ġestjoni pubblika tal-kompetittività ekonomika;

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

Preambolu

Dan ir-rapport dwar il-politika industrijali tal-UE wasal fi żmien drammatiku għall-attivitajiet 
ekonomiċi fid-dinja kollha. Il-konsegwenzi ekonomiċi tal-coronavirus wasslu għal xokk 
simmetriku fuq l-offerta u fuq id-domanda bla preċedent mit-Tieni Gwerra Dinjija 'l hawn. Il-
kundizzjoni finanzjarja tal-impriżi Ewropej marret għall-agħar b'mod drammatiku, u dan 
jixħet dubji dwar il-kapaċità ta' investiment tagħhom.

Hekk kif l-Unjoni kienet qed tħejji sabiex taċċelera żewġ tranżizzjonijiet importanti, dik 
diġitali u dik ambjentali, li jeħtieġu investimenti privati u pubbliċi qawwija, sibna ruħna 
maħkuma mill-ewwel pandemija tal-era moderna. Għal din ir-raġuni, ir-rapport qed 
jipproponi żewġ fażijiet distinti ferm tal-politika industrijali: l-ewwel fażi hija dik tal-irkupru 
tas-sistema ta' produzzjoni u t-tieni fażi hija dik tar-rikostruzzjoni u t-trasformazzjoni tal-
istess sistema. L-identifikazzjoni ta' ekosistemi produttivi li għaddejja mill-Kummissjoni 
għandha tkun il-prinċipju gwida sottostanti għal kull inizjattiva fil-qasam tal-politika 
industrijali, u din tippermetti l-għażla tal-interventi u l-prijoritajiet billi tikkoordina l-
inizjattivi fil-qasam tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-investimenti.

Il-politika industrijali mħaddna mill-Unjoni spiss kienet vaga u teoretika, b'taħlita ta' 
dikjarazzjonijiet ta' prinċipju, skarsezza ta' riżorsi, regolamenti żejda u mekkaniżmi wisq 
burokratiċi. Huwa għalhekk li r-rapport jiffoka fuq l-istrumenti u l-azzjonijiet konkreti li 
għandhom jittieħdu aktar milli fuq dikjarazzjonijiet ta' intenzjoni. Biex ikollna politika 
industrijali Ewropea effettiva jeħtieġ baġit Ewropew xieraq u riżorsi addizzjonali mill-baġits 
nazzjonali u mill-ħruġ ta' titoli Ewropej. Iż-żmien tad-diskorsi mingħajr fatti spiċċa. Ma 
nistgħux nagħżlu aktar punti ta' tluq ħżiena.

Kuntest internazzjonali – Unjoni aktar assertiva

Nafu li ż-żewġ fażijiet se jseħħu f'sistema ta' relazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali ħafna 
aktar diffiċli u kumplessa meta mqabbla ma' dik ta' dawn l-aħħar tletin sena. Sistema aktar 
magħluqa u protezzjonista, maqsuma b'mod ċar bejn pajjiżi b'ekonomija tas-suq u pajjiżi fejn 
il-kapitaliżmu tal-istat għadu predominanti u spiss aggressiv. Għal din ir-raġuni, għalkemm l-
UE għandha tibqa' tħaddan b'konvinzjoni l-prinċipju tal-kummerċ ħieles u s-sistema 
multilaterali, għandha tħejji strumenti ta' difiża kummerċjali u sistema ta' skrining tal-
investimenti barranin aktar effiċjenti. L-istess jgħodd għas-sikurezza tal-provvista, anki bl-
inċentivazzjoni ta' mekkaniżmi ta' rilokalizzazzjoni tal-ktajjen ta' produzzjoni strateġiċi. Bl-
istess mod se jkun essenzjali li kull pjan ta' dekarbonizzazzjoni tal-industriji Ewropej ikun 
akkumpanjat minn taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri li timpedixxi l-hekk imsejħa rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju. In-negozjar ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles se jkollu jirrifletti 
n-natura tar-relazzjonijiet internazzjonali mibdula u l-objettivi ambjentali tal-Unjoni. Il-
kontropartijiet tas-suq għandhom jintgħażlu b'mod xieraq filwaqt li għandhom jiddaħħlu 
klawsoli dwar is-sostenibbiltà ferm aktar stretti minn dawk attwali.

Fażi 1 – Irkupru

Il-preservazzjoni tas-suq uniku għandha tkun wieħed mill-pilastri tal-azzjoni tal-Unjoni fl-
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ewwel fażi. Is-suq intern se joħroġ aktar frammentat u żbilanċjat meta mqabbel mas-
sitwazzjoni ta' qabel il-COVID-19. Is-sospensjoni parzjali tal-għajnuna mill-Istat tat vantaġġ 
lill-pajjiżi b'aktar riżorsi finanzjarji. Għandha tittieħed azzjoni rapida billi l-iskemi nazzjonali 
ta' appoġġ lill-impriżi u lill-ħaddiema jiġu sostitwiti bi programmi Ewropej, immexxija mill-
Kummissjoni. Dan għandu jkun l-għan primarju tal-Fond għall-Irkupru: li jiffoka fuq dawk l-
Istati Membri li ntlaqtu l-aktar u li għamlu inqas appoġġ disponibbli.

L-element fundamentali l-ieħor tal-istrateġija tal-irkupru għandu jkun l-appoġġ lir-
rikapitalizzazzjoni tal-impriżi. Il-proporzjon bejn l-ekwità u d-dejn iddeterjora; għandu jiġi 
stabbilit appoġġ fiskali qawwi u dħul dirett fil-kapital għall-impriżi l-kbar, bi klawsoli ċari 
dwar il-ħruġ u dwar in-newtralità fil-governanza. Il-Fond għall-Irkupru għandu jipprevedi 
destinazzjoni speċifika tar-riżorsi għal dan il-għan.

L-ekosistemi produttivi li ntlaqtu notevolment mill-konsegwenzi tal-coronavirus, pereżempju 
t-turiżmu u l-avjazzjoni, għandhom jibbenefikaw minn sehem akbar mill-fond mitluf u 
perjodu itwal tal-iskema speċjali ta' għajnuna mill-Istat.

Fażi 2 – Rikostruzzjoni u Trasformazzjoni

L-ekonomija Ewropea se tingrana mill-ġdid biss permezz ta' programm qawwi ta' 
investimenti pubbliċi. Għaldaqstant huwa ferm importanti li s-sospensjoni tar-regoli tal-Patt 
ta' Stabbiltà tkompli tal-inqas għall-investimenti mmirati lejn id-diġitalizzazzjoni u l-
ekoloġizzazzjoni. 

Il-finanzjamenti ppjanati fil-Patt Ekoloġiku Ewropew kienu diġà qabel il-kriżi jidhru li huma 
għalkollox insuffiċjenti biex jakkumpanjaw it-tranżizzjoni ambjentali. Għal din ir-raġuni 
għandu jkun previst l-issoktar tal-Fond għall-Irkupru fil-forma ta' Fond għar-Rikostruzzjoni u 
t-Trasformazzjoni. L-istruttura tal-interventi u tal-programmi se jkollha tiġi ddefinita mill-
ġdid biex tkun iggwidata b'mod aktar strett lejn l-objettivi diġitali u ambjentali. Għandu jiġi 
ċċarat il-punt li ġej: mingħajr appoġġ Ewropew qawwi pprovdut minn baġit imsaħħaħ, l-
issoktar tal-Fond għall-Irkupru bħala Fond għar-Rikostruzzjoni u t-Trasformazzjoni u minn 
libertà akbar ta' investiment tal-Istati Membri, l-objettiv tan-newtralità klimatika fl-2050 
mhuwiex se jintlaħaq. Minbarra l-Fond għar-Rikostruzzjoni u t-Trasformazzjoni, il-
programmi kollha Ewropej, ibda minn Orizzont Ewropa, għandhom jissaħħu u jiġu konnessi 
mal-pjanijiet nazzjonali. Il-possibbiltà li jiġu riveduti r-regolamenti dwar l-għajnuna mill-Istat 
u dwar il-konċentrazzjonijiet biex, rispettivament, titħaffef it-tranżizzjoni industrijali permezz 
tal-mobilizzazzjoni ta' aktar riżorsi finanzjarji, u jitħeġġeġ il-ħolqien ta' promoturi Ewropej 
għandha tiġi studjata fil-fond; filwaqt li jiġu pprovduti strumenti xierqa ta' monitoraġġ biex 
tiġi evitata ħsara lis-suq uniku u lill-ktajjen tal-fornituri. 

Il-kobor, il-firxa u l-profondità tal-bidla li rridu nagħmlu ma għandhomx jiġu sottovalutati. 
Ejja naħsbu, pereżempju fl-industrija tal-azzar, li hija fundamentali għall-katina kollha tal-
produzzjoni mekkanika u tal-karozzi. Biex din tiġi dekarbonizzata, se jkun meħtieġ: 1) li jiġu 
previsti inċentivi qawwija biex jinbidlu l-makkinarji u t-teknoloġiji; 2) sussidju biex jiġi 
appoġġat il-prezz tal-gass li attwalment mhuwiex kompetittiv għall-produzzjoni tal-azzar; 3) 
taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri biex jiġu evitati importazzjonijiet niġġiesa b'kost baxx. Kif 
wieħed jista' josserva, approċċ olistiku biss u kostintensiv, jista' jiżgura tranżizzjoni lejn it-
tnaqqis tal-emissjonijiet mingħajr ħsara għall-industrija Ewropea.

Strumenti u metodoloġiji – Politika industrijali aktar effiċjenti
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Ir-rapport jissuġġerixxi xi tibdil fil-mod li bih il-politika industrijali twettqet sal-lum. L-
ewwel nett għandha ssir analiżi tal-impatt qabel it-tnedija definittiva ta' kwalunkwe regola 
ġdida. Fl-ewwel fażi, b'mod partikolari, huwa inkonċepibbli li s-sistema industrijali, li tinsab 
fi kriżi minħabba l-coronavirus, titgħabba b'regoli li jkunu jeħtieġu aġġustamenti li jiswew il-
flus. Fit-tieni fażi, għandhom minflok jiġu stabbiliti fondi xierqa biex jakkumpanjaw it-
tranżizzjoni. 

Dejjem f'termini ta' metodoloġiji, ir-rapport jirrakkomanda l-adozzjoni ta' sistema ta' 
Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni biex tiġi vvalutata l-effiċjenza tal-istrumenti mnedija mill-
Unjoni. 

Fl-aħħar nett, qed ikun issuġġerit l-użu tal-istrument ta' kofinanzjament tal-iskemi ta' kreditu 
tat-taxxa nazzjonali biex jgħinu lill-investimenti u lir-riċerka, minflok l-inċentivi tas-soltu 
għall-offerti b'sejħa. Din il-possibbiltà, li għandha tiġi estiża għall-istrumenti u għall-fondi 
kollha Ewropej, tiżgura aċċessibbiltà akbar għall-SMEs u effiċjenza u ħeffa akbar fl-użu tal-
fondi, b'inqas intermedjazzjoni burokratika u spejjeż għall-ħlasijiet.
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OPINJONI TA' MINORANZA

Minn 
– Marc Botenga (shadow rapporteur u awtur tal-Opinjoni ta' Minoranza)
– Marisa Matias
– Cornelia Ernst
– Manuel Bompard
– Sandra Pereira
– Sira Rego

L-istrateġija industrijali tista' tippermetti lis-soċjetà tiddeċiedi b'mod demokratiku dwar 
x'għandu jiġi prodott, fejn u b'liema kundizzjonijiet, u dan jagħmel l-industrija assi 
formidabbli għan-nies u l-pjaneta. Min-naħa l-oħra, dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jitħallew 
f'idejn is-suq u prattikament ikunu jammontaw għal trasferiment massiv ta' sussidji pubbliċi, 
biex jiġu ffinanzjati l-profitti u l-prijoritajiet tal-korporazzjonijiet privati.

Dan ir-rapport jagħmel l-għażla l-ħażina. Ma jittrattax l-imperattivi soċjali u klimatiċi b'mod 
konkret, iżda jipprijoritizza b'mod sistematiku l-kompetittività u l-ħtiġijiet tal-
korporazzjonijiet multinazzjonali. Jirrifjuta li jagħmel is-sussidji pubbliċi kondizzjonali fuq 
is-salvagwardja tal-impjiegi ta' kwalità jew is-sospensjoni tad-dividendi. Qed jiġu offruti 
krediti tat-taxxa addizzjonali mingħajr ma l-korporazzjonijiet ikollhom iħallsu s-sehem ġust 
tagħhom ta' taxxi. Kważi ironikament, ir-rapport ifakkar li l-kumpaniji li mhumiex irreġistrati 
f'rifuġji fiskali wkoll jistħoqqilhom l-appoġġ.

Is-sussidji ekoloġiċi qed jiġu offruti mingħajr miri vinkolanti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Il-
klassifikazzjoni permissiva tal-UE għal attivitajiet sostenibbli (tassonomija) bilkemm 
tissemma, mingħajr ebda ħtieġa ta' konformità stretta, filwaqt li l-gass fossili huwa aċċettat.

Filwaqt li jikkontesta r-restrizzjonijiet tal-fużjonijiet u l-antitrust, ir-rapport jippromwovi "suq 
intern aktar ikkonċentrat", u b'hekk isaħħaħ id-disparitajiet reġjonali u d-dipendenza tal-SMEs 
fuq kumpaniji multinazzjonali dominanti. Anke f'setturi strateġiċi, ir-rapport ma jara l-ebda 
rwol għas-settur pubbliku tal-manifattura, u lanqas għall-ippjanar pubbliku ambizzjuż fil-
qasam soċjali u dak klimatiku. Il-ħaddiema u l-klima jistħoqqilhom aħjar.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Danilo Oscar Lancini

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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:

A. billi s-settur industrijali tal-UE għandu jiġi appoġġjat fl-irkupru ta' wara l-COVID-19 
b'tali mod li jwassal għal tranżizzjoni lejn industrija reżiljenti, sostenibbli, li ma tniġġisx, 
ċirkolari, newtrali għall-klima, diġitalizzata u kompetittiva, bis-setturi kollha 
jikkontribwixxu għall-objettiv li tintlaħaq newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-
2050 u għall-protezzjoni tal-ambjent;

B. billi l-industrija hija essenzjali għall-progress u l-prosperità futuri tal-Ewropa; billi din 
tirrappreżenta aktar minn 20 % tal-ekonomija tal-UE u timpjega madwar 35 miljun 
persuna; billi bażi industrijali b'saħħitha hija essenzjali għas-suċċess tat-tranżizzjoni 
ekoloġika;

C. billi l-industriji Ewropej bħalissa jiddependu ħafna fuq il-kapaċità industrijali u l-materja 
prima ta' pajjiżi terzi; billi l-pandemija tal-COVID-19 uriet l-effetti tat-telf ta' siti 
industrijali strateġiċi kbar fil-produzzjoni ta' mediċini u tagħmir mediku f'diversi Stati 
Membri, li wassal għal tfixkil fil-ktajjen tal-valur u wera l-vulnerabbiltajiet f'setturi 
industrijali strateġiċi Ewropej ewlenin, u l-ħtieġa li jiġu ppreservati dawn il-kapaċitajiet 
fis-suq uniku;

D. billi l-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat iż-żieda fir-riskju involut fit-tentattivi biex 
jiġu akkwistati kapaċitajiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa permezz ta' investiment dirett 
barrani u l-ħtieġa li tiġi ppreservata u msaħħa l-kondiviżjoni ta' dawn il-kapaċitajiet ta' 
valur fis-suq uniku;

E. billi l-programm għall-irkupru tal-UE se jirrilaxxa s-somma bla preċedent ta' 
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EUR 1.85 triljun biex isir investiment fid-diġitalizzazzjoni u fl-irkupru ekoloġiku għall-
industrija, l-impjiegi u t-tkabbir tal-UE;

F. billi l-irkupru ta' wara l-COVID-19 jipprovdi opportunità biex verament tiġi inkorporata 
s-sostenibbiltà fil-produzzjoni industrijali u biex tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni ekoloġika;

G. billi l-istrateġija industrijali ġdida Ewropea għandha tiffaċilita t-tranżizzjoni ekoloġika 
ġusta; billi s-suċċess tal-istrateġija industrijali, bħala parti integrali tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, għandu jagħti spinta lill-impjiegi u l-opportunitajiet ekonomiċi, 
jissalvagwardja l-klima u l-ambjent tagħna għal ġenerazzjonijiet futuri u jibdel din l-
istrateġija f'politika storika li għandha tgħin biex tinbena mill-ġdid ekonomija Ewropea 
b'mod sostenibbli;

H. billi huwa meħtieġ li l-istrateġija industrijali twitti t-triq għat-tranżizzjonijiet tewmin 
ekoloġiċi u diġitali tal-industrija Ewropea filwaqt li tippreserva l-kompetittività, il-
prosperità u l-impjiegi tal-Ewropa, u tappoġġja lill-industrija Ewropea biex issir aktar 
reżiljenti, ambjentalment sostenibbli, globalment kompetittiva u diġitalizzata; billi l-
istrateġija industrijali ma tittrattax biss it-tranżizzjoni ta' industriji intensivi fl-enerġija, 
iżda wkoll il-ħolqien ta' bażi industrija sostenibbli usa', inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), li huma parti importanti mill-ekonomija Ewropea;

I. billi l-kompetittività tal-industrija Ewropea ntlaqtet b'mod negattiv minn kompetizzjoni 
internazzjonali inġusta u distorsjonijiet globali; billi l-kumpaniji barra l-UE ta' spiss 
ikunu soġġetti għal regolamenti dwar il-klima u l-ambjent inqas stretti u jkollhom inqas 
kostijiet lavorattivi fil-pajjiżi rispettivi tagħhom; billi dan iffaċilita r-rilokazzjoni tal-
industrija Ewropea, li min-naħa tagħha kkawżat ħsara ambjentali u soċjali;

J. billi l-Unjoni għandha teżerċita influwenza konsiderevoli fuq l-azzjoni klimatika u 
ambjentali globali permezz tas-suq intern u d-diplomazija ekoloġika tagħha, kif ukoll billi 
turi tmexxija klimatika u ambjentali filwaqt li tappoġġja wkoll l-iżvilupp ta' industriji li 
jibqgħu validi fil-futur u standards għolja għall-protezzjoni soċjali;

K. billi l-eżempju tal-UE juri li t-tkabbir ekonomiku u l-protezzjoni tal-klima ma jeskludux 
lil xulxin peress li l-emissjonijiet tal-UE huma 23 % taħt il-livell tal-1990, filwaqt li l-
PDG żdied b'61 %;

L. billi l-industrija tal-UE bdiet it-tranżizzjoni, iżda xorta tirrappreżenta 20 % tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tal-UE; billi t-trasformazzjoni ta' settur 
industrijali u tal-ktajjen tal-valur relatati kollha tiegħu tieħu 25 sena;

M. billi t-teknoloġiji diġitali jibdlu d-dehra tal-industrija, joħolqu mudelli ta' negozju ġodda, 
jippermettulha ssir aktar produttiva, joffru ħiliet ġodda lill-ħaddiema u jappoġġjaw id-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija;

N. billi l-Istati Membri qablu, skont l-Artikolu 151 tat-TFUE, dwar il-ħtieġa li jħeġġu t-titjib 
tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol għall-ħaddiema, sabiex jagħmlu possibbli l-
armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla t-titjib;

O. billi l-kompetizzjoni fil-qasam tat-taxxa u d-differenzi fir-regoli dwar it-taxxa bejn l-Istati 
Membri jistgħu jwasslu għal asimmetriji fis-suq uniku u ppjanar aggressiv tat-taxxa minn 
intrapriżi multinazzjonali, u b'hekk iċaħħdu lil dawk l-ekonomiji fejn il-valur huwa 
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ġġenerat minn riżorsi meħtieġa għat-tranżizzjoni;

1. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tal-COVID-19 fuq l-industrija Ewropea u 
tressaq rispons orjentat lejn il-futur u kkoordinat biex jiġi ffaċilitat irkupru industrijali li 
jidderieġi lit-tranżizzjonijiet tewmin ekoloġiċi u diġitali lejn in-newtralità klimatika, iċ-
ċirkolarità u t-tniġġis żero filwaqt li jiżgura l-kompetittività u r-reżiljenza, b'konformità 
mal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

2. Jisħaq li s-setturi u l-ktajjen tal-valur industrijali kollha, u b'mod partikolari dawk 
intensivi fl-enerġija, se jkollhom rwol ewlieni x'jiżvolġu fil-kisba tal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, mhux biss permezz tat-tnaqqis tal-marki tal-karbonju tagħhom iżda 
wkoll permezz tal-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni billi jipprovdu soluzzjonijiet 
teknoloġiċi affordabbli u nodfa, billi jiżviluppaw u joħolqu ktajjen tal-valur għal prodotti 
u proċessi ekonomikament vijabbli u sostenibbli u billi jiżviluppaw mudelli kummerċjali 
sostenibbli ġodda;

3. jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw il-ħolqien ta' Pjan għall-Irkupru ambizzjuż bl-
istrument Next Generation EU fil-kuntest ta' qafas finanzjarji pluriennali (QFP) aktar 
b'saħħtu u l-ħolqien ta' riżorsi proprji ġodda; jenfasizza li l-użu tal-fondi għall-irkupru 
għandu jkun allinjat bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent u 
jmexxi 'l quddiem it-tranżizzjoni ekoloġika;

4. Jisħaq fuq l-importanza tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-Faċilità għall-
Investiment Strateġiku biex jappoġġjaw l-investimenti u jinċentivaw industriji Ewropej 
ewlenin biex jgħinu jsaħħu u jibnu ktajjen tal-valur strateġiċi Ewropej, u jemmen li dawn 
jistgħu jiġu kkomplementati minn fond strateġiku għad-diversifikazzjoni tal-katina tal-
provvista biex titnaqqas id-dipendenza żejda fuq fornituri uniċi u jiġu appoġġjati b'mod 
attiv il-kumpaniji fid-diversifikazzjoni tal-produzzjoni f'setturi strateġiċi; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta malajr proposti leġiżlattivi konkreti biex tiżgura kundizzjonijiet 
ekwi effettivi u tipproteġi l-industriji ewlenin kontra l-kompetizzjoni inġusta minn 
investituri tal-istat jew issussidjati mill-istat minn pajjiżi terzi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiffoka l-programmi u l-istrumenti tan-Next Generation EU 
fuq l-irkupru tas-setturi l-aktar milquta mill-kriżi tal-coronavirus, kemm f'termini 
ekonomiċi kif ukoll ta' xogħol;

6. Jilqa' l-fatt li l-Pjan għall-Irkupru tal-UE għandu l-għan li jimmobilizza l-investiment 
f'industrija newtrali għall-klima u sostenibbli; jilqa' b'mod partikolari l-irdoppjar tal-
investiment fit-teknoloġija tal-idroġenu nadif, peress li l-idroġenu nadif jista' 
jikkontribwixxi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, tiġi rkuprata l-
ekonomija tal-UE u titwitta t-triq għal newtralità klimatika billi jappoġġja setturi li huma 
diffiċli biex jiġu ddekarbonizzati, b'mod partikolari setturi tal-industrija intensivi fl-
enerġija; jirrikonoxxi t-tnedija tal-Alleanza tal-Idroġenu Nadif; jinnota l-potenzjal għat-
tmexxija tal-UE fl-idroġenu nadif; iqis li l-iżvilupp tal-produzzjoni tal-idroġenu nadif u r-
riċerka dwar il-potenzjali multipli tagħha jridu jkunu prijorità tal-istrateġija industrijali 
Ewropea; jitlob li jsiru investimenti strateġiċi biex jistimulaw il-produzzjoni u l-użu tal-
idroġenu nadif għall-ħolqien ta' network abilitanti ta' infrastruttura u għar-riċerka u l-
innovazzjoni;

7. Jissottolinja l-importanza li tiġi rikonoxxuta r-relazzjoni bejn il-Pjan għall-Irkupru, l-
ambizzjonijiet klimatiċi u diġitali tal-UE u strateġija industrijali effettiva;
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8. Jisħaq li l-UE għandha ssaħħaħ il-kapaċitajiet industrijali u teknoloġiċi tagħha permezz 
ta' investimenti f'teknoloġiji nodfa ewlenin sabiex iżżid l-awtonomija strateġika miftuħa u 
r-reżiljenza, filwaqt li tiżgura s-sostenibbiltà, il-kompetittività u livell għoli ta' benesseri 
soċjoekonomiku tal-poplu tagħha u tnaqqis fl-inugwaljanzi, mingħajr ma tħalli lil ħadd 
lura, u li jkunu konsistenti mat-tranżizzjonijiet tewmin diġitali u ekoloġiċi u li 
jikkontribwixxu għalihom;

9. Jilqa' l-istabbiliment tal-mekkaniżmu għal tranżizzjoni ġusta, li għandu l-għan li jiżgura li 
l-ħaddiema u l-komunitajiet li qed jiffaċċjaw sfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima jiġu appoġġjati, u li l-kumpaniji jkunu jistgħu jinvestu 
f'teknoloġiji ta' produzzjoni sostenibbli; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat 
finanzjament ambizzjuż għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, li għandu jikkontribwixxi 
b'mod partikolari għall-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli u għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jirrikonoxxu l-ħtieġa tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali sabiex jiffaċilitaw u 
jippromwovu t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema kkonċernati, u b'hekk 
iżidu l-impjegabbiltà u l-kapaċità tagħhom li jadattaw għal impjiegi ġodda; jisħaq li t-
tranżizzjoni ġusta u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi għandhom jiġu integrati fil-politiki soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali fil-livelli kollha;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ b'mod sinifikanti l-appoġġ għall-innovazzjoni sabiex 
tikseb industrija newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju, għall-adozzjoni ta' 
teknoloġiji rivoluzzjonarji, u għal dawk li fin-negozju jinsabu fuq quddiem nett b'mod 
sostenibbli, permezz ta' approċċ teknoloġikament newtrali u filwaqt li tevita u tneħħi 
piżijiet regolatorji mhux meħtieġa, b'mod partikolari għall-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex timplimenta mingħajr dewmien l-azzjonijiet u l-
opportunitajiet ta' finanzjament imħabbra fl-istrateġija industrijali; jenfasizza li l-
istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, l-industrija u l-atturi rilevanti l-oħra 
kollha għandhom jaħdmu flimkien sabiex joħolqu swieq ewlenin f'teknoloġiji nodfa u 
jiżguraw li l-industrija Ewropea tkun minn ta' quddiem nett fuq livell globali;

11. Iqis li r-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) industrijali se jkunu fundamentali biex jintlaħqu l-
miri ambizzjużi tal-UE għall-2030 għal żvilupp (ekonomiku, ambjentali u soċjali) 
sostenibbli u biex jiġu ssodisfati l-miri klimatiċi u tal-enerġija fit-tul;

12. Jinnota l-importanza ta' aktar R&I biex tiġi solvuta l-kriżi klimatika; jistieden lill-
Kummissjoni ttejjeb il-kundizzjonijiet għan-negozji u l-industrija biex issaħħaħ il-
kompetittività tagħhom f'dan ir-rigward;

13. Jenfasizza li l-investimenti f'teknoloġiji ekoloġiċi, soluzzjonijiet sostenibbli u 
opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji jistgħu jibdlu l-Patt Ekoloġiku fi strateġija ġdida 
għat-tkabbir li jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha l-SMEs;

14. Ifakkar lill-Kummissjoni tqis l-ekosistemi industrijali differenti bl-għan li tfassal l-enfasi 
ta' kull programm fl-Istrateġija Industrijali, billi tqis il-ħtiġijiet ta' dawk ir-reġjuni b'livell 
aktar baxx ta' żvilupp teknoloġiku;

15. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tespandi ċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali għar-
reġjuni Ewropej kollha biex l-SMEs ikunu jistgħu jintegraw l-innovazzjonijiet diġitali, 
biex b'hekk jinħolqu opportunitajiet ta' volontarjat u taħriġ fil-qasam tat-teknoloġiji 
diġitali; 
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16. Jissottolinja li l-politiki tal-UE għandhom ikunu koerenti u koordinati fis-setturi kollha, 
ikollhom l-għan li jnaqqsu d-duplikazzjonijiet u jippromwovu s-sinerġiji; jenfasizza l-
importanza tal-integrazzjoni klimatika u ambjentali fis-setturi kollha ta' politika; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni korretta u infurzar sħiħ 
tal-leġiżlazzjoni eżistenti; iqis li l-aċċess għall-finanzjament tal-UE għandu jiġi ffaċilitat, 
b'mod partikolari għall-SMEs, fit-tranżizzjoni lejn ekonomija reżiljenti, ekoloġika u 
diġitali;

17. Jirrikonoxxi li qafas koerenti, prevedibbli u ġust tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
taħt l-istrateġija farmaċewtika li jmiss huwa fattur importanti fil-preservazzjoni tal-
kompetittività Ewropea; jitlob l-infurzar effettiv ta' dan il-qafas, biex tinżamm l-
awtonomija teknoloġika, jiġu inċentivati l-investimenti u jiġu promossi soluzzjonijiet 
innovattivi sostenibbli, filwaqt li l-interessi tal-konsumaturi u tal-pazjenti jinżammu fil-
qalba tiegħu;

18. Jissottolinja li strateġija industrijali Ewropea u politika tassew effettivi jeħtieġ li jitfasslu 
fuq azzjoni u miri klimatiċi ambizzjużi abbażi tal-Liġi dwar il-klima, filwaqt li jipprovdu 
pjan direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-futur filwaqt li s-setturi kollha 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-objettiv li tinkiseb newtralità klimatika kmieni kemm 
jista' jkun u sa mhux aktar tard mill-2050;

19. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-istrateġija industrijali ġdida tkun allinjata mal-mira ta' ekonomija 
newtrali għall-klima sal-2050, filwaqt li fl-istess ħin jenfasizza li l-politiki klimatiċi tal-
Ewropa jridu jkunu bbażati fuq l-evidenza;

20. Jisħaq fuq l-importanza li l-azzjonijiet għat-tnaqqis tal-emissjonijiet jiġu kkombinati mat-
tkabbir ekonomiku, iż-żieda fil-kompetittività u t-titjib fil-benessri taċ-ċittadini Ewropej;

21. Isostni li l-istrateġija industrijali trid tidentifika wkoll modi li bihom l-SMEs jistgħu 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u għall-
protezzjoni ambjentali fl-UE, filwaqt li tikkomplementa l-isforzi u l-politiki li diġà huma 
stabbiliti u tipprovdi għodod addizzjonali sabiex dawn ikunu jistgħu jibqgħu aġġornati u 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika tal-industrija għal ekonomija newtrali għall-
klima;

22. Jenfasizza li huma meħtieġa kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-livell 
globali; jitlob li ssir reviżjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-
UE (EU ETS) b'konformità mal-miri klimatiċi u mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera (CBAM) biex jingħata kontribut għar-rilokalizzazzjoni intelliġenti 
tal-manifattura u għal ktajjen ta' valur iqsar; jenfasizza r-rwol potenzjalment importanti 
ta' CBAM biex tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;

23. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-għan deskritt fil-Patt Ekoloġiku tal-Kummissjoni 
dwar l-introduzzjoni ta' CBAM; jistieden lill-Kummissjoni tressaq din ir-riforma bħala 
parti mill-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2020;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tifformalizza proċess li permezz tiegħu t-teknoloġiji b'livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju jsiru disponibbli u affordabbli għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

25. Jitlob li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) irawmu l-konsistenza bejn il-kummerċ, il-
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klima u l-protezzjoni tal-ambjent, id-dwana, is-sorveljanza tas-suq u l-politiki industrijali 
b'konformità mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jitlob ukoll li jiġu stabbiliti 
kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli infurzabbli fil-ftehimiet ta' kummerċ 
kollha; jissottolinja l-importanza li tiġi promossa aktar ir-reċiproċità tal-istandards għolja 
soċjali, ambjentali u tas-sikurezza tal-UE permezz ta' ftehimiet ta' kummerċ u politika 
tad-dwana u tas-sorveljanza tas-suq aktar reżiljenti; jinsisti li l-kontrolli doganali fl-UE 
kollha għandhom isegwu l-istess standards, b'koordinazzjoni mal-Istati Membri u 
b'konformità sħiħa mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

26. Jitlob kapitoli obbligatorji u ambizzjużi dwar il-klima fl-FTAs; itenni l-importanza tal-
liġi futura dwar id-diliġenza dovuta;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-impatt fuq il-pajjiżi terzi li jirriżulta mid-
dipendenza mill-importazzjoni Ewropea, speċjalment fir-rigward tal-pajjiżi fejn l-Istat 
ikollu preżenza sinifikanti fis-suq, u tinkludi miżuri biex tindirizza kwalunkwe tfixkil fil-
ktajjen tal-valur globali, speċifikament permezz ta' koordinazzjoni akbar tal-UE u sħubiji 
globali strateġiċi;

28. Ifakkar li skont l-istrateġija industrijali, l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-ekonomija 
ċirkolari fis-setturi u fl-industriji kollha għandha l-potenzjal li toħloq 700 000 impjieg 
ġdid madwar l-UE sal-2030, li l-maġġoranza tagħhom jkunu f'SMEs; jenfasizza l-
potenzjal tal-ekonomija ċirkolari biex tnaqqas il-konsum tal-enerġija u r-riżorsi, u biex 
iżżid il-kapaċità u provvista affidabbli ta' materjali riċiklati li huma kritiċi għal 
teknoloġiji ta' enerġija ekoloġika u diġitali; jemmen li l-politika industrijali tal-Unjoni 
trid tmur id f'id mal-ekonomija ċirkolari u mal-pjan ta' azzjoni tal-ekonomija ċirkolari, u 
tiżgura t-tranżizzjoni tal-ekonomija Ewropea lejn ekonomija ċirkolari ħielsa mis-sustanzi 
tossiċi; jitlob li jingħata appoġġ addizzjonali għall-programmi ta' riċerka u żvilupp bil-
għan li titrawwem it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari sikura u sostenibbli, jiġu 
promossi kemm soluzzjonijiet innovattivi kif ukoll it-titjib tat-teknoloġiji eżistenti 
f'setturi strateġiċi;

29. Jenfasizza li sabiex tittejjeb iċ-ċirkolarità tal-ekonomija, il-miżuri min-naħa tad-domanda 
bħall-promozzjoni ta' konsum sostenibbli u ż-żieda fl-użu ta' akkwist pubbliku ekoloġiku 
jippreżentaw biss naħa waħda tal-munita, u li se jkollhom isiru sforzi sinifikanti biex 
jiżdiedu l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità fil-proċessi tal-produzzjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi miri ċari u oqfsa leġiżlattivi għal dan il-għan; jilqa' f'dan ir-
rigward it-tħabbira ta' qafas ta' politika dwar prodotti sostenibbli u l-istabbiliment ta' 
rekwiżiti obbligatorji għall-kontenut riċiklat;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi miri ambizzjużi speċifiċi għas-settur biex tittejjeb 
l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, billi tibda mis-setturi li jagħmlu l-akbar użu mir-riżorsi; iqis 
li l-pjanijiet direzzjonali li jiggwidaw it-tranżizzjoni tas-setturi differenti lejn iċ-
ċirkolarità għandhom jiġu stabbiliti u mħejjija wkoll f'kooperazzjoni mal-
assoċjazzjonijiet tal-industrija, il-kumpaniji, it-trade unions, is-soċjetà ċivili u s-settur 
akkademiku; jissottolinja l-importanza li jiġi stabbilit qafas ta' monitoraġġ ċar li jipprovdi 
informazzjoni komprensiva u disponibbli għall-pubbliku dwar il-progress li jkun sar;

31. Jissottolinja l-potenzjal tal-bijoekonomija ċirkolari u l-industrija bbażata fuq il-foresti fil-
promozzjoni ta' industrija kompetittiva u sostenibbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jippromwovu investimenti u akkwist pubbliku f'bijoprodotti rinnovabbli u riċiklabbli;
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32. Jenfasizza l-importanza tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija biex titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' minerali u fjuwils fossili; jissottolinja li t-tnaqqis 
tal-iskart mhux se jnaqqas biss it-tniġġis iżda se jsalva wkoll riżorsi prezzjużi;

33. Jissottolinja n-neċessità li jitnaqqas l-iskart fis-settur industrijali; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi miri obbligatorji għall-użu mill-ġdid ta' materjali għall-imballaġġ 
industrijali; jitlob li jiġi armonizzat l-imballaġġ fis-setturi kummerċjali u fl-Istati Membri 
sabiex jiġu ffaċilitati l-iskemi tad-depożitu;

34. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni ta' strateġija għas-sostenibbiltà tas-sustanzi kimiċi 
sabiex taħdem lejn tniġġis żero f'ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi; jisħaq li l-industrija 
tal-kimika Ewropea hija waħda mill-industriji ewlenin għall-benessri ekonomiku tal-
Unjoni, għalkemm nieqsa mis-sostenibbiltà fl-oqsma tal-konsum tal-enerġija u tal-impatt 
ambjentali; jenfasizza l-importanza li jinkisbu effiċjenza fl-użu tal-enerġija, iċ-ċirkolarità 
u tniġġis żero, speċjalment f'dan is-settur;

35. Jinnota l-kontribut tal-industrija tas-sustanzi kimiċi għal bosta ktajjen tal-valur strateġiċi 
u għall-produzzjoni ta' teknoloġiji u soluzzjonijiet newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ċirkolari; jitlob li titfassal politika dwar sustanzi 
kimiċi sostenibbli, li tkun allinjata mal-istrateġija industrijali;

36. Jissottolinja li l-istrateġija industrijali Ewropea għandha tkun allinjata bis-sħiħ mal-
istrateġija li jmiss għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-Sustanzi Kimiċi abbażi tal-
eliminazzjoni ta' sustanzi perikolużi u s-sostituzzjoni għal alternattivi aktar sikuri b'enfasi 
partikolari fuq it-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-esponiment għal sustanzi kimiċi bħal 
interferenti endokrinali, sabiex jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent;

37. Jisħaq fuq il-ħtieġa li titrawwem l-innovazzjoni fl-industrija tas-sustanzi kimiċi u 
jirrikonoxxi li din kapaċi tipprovdi soluzzjonijiet multipli b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju; jisħaq li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u t-tnaqqis tal-esponiment tal-bnedmin 
u tal-ambjent għal sustanzi kimiċi perikolużi huma elementi ewlenin fit-tranżizzjoni minn 
industrija tas-sustanzi kimiċi lineari għal waħda ċirkolari u sostenibbli, li tkun tagħti lil 
dan is-settur kruċjali għall-ekonomija Ewropea vantaġġ kompetittiv kbir;

38. Jistieden lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tfassal rapport, flimkien mal-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), dwar is-sustanzi kimiċi fl-ambjent fl-
Ewropa; iqis li r-rapport għandu jivvaluta n-natura sistemika tas-sustanzi kimiċi 
perikolużi fis-sistemi ta' produzzjoni u konsum tal-Ewropa, l-użu tagħhom fil-prodotti, l-
okkorrenza fl-ambjent tal-Ewropa u d-dannu kkawżat lis-saħħa tal-bniedem u lill-
ekosistemi;

39. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippreservaw industrija farmaċewtika 
vibranti bbażata fuq ir-riċerka fl-interessi taċ-ċittadini u l-pazjenti fil-qafas ta' politika 
tas-saħħa pubblika; jinsisti li l-miżuri proposti fl-istrateġija farmaċewtika li jmiss tal-
Kummissjoni għandhom ikunu allinjati mal-istrateġija industrijali u jkunu ffokati fuq li 
jiżguraw li l-Ewropa tibqa' innovatur u mexxejja globali fil-manifattura ta' mediċini u 
ingredjenti attivi bl-objettiv li l-pazjenti jingħataw aċċess ġust; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa strateġija farmaċewtika li tipprovdi l-għodod ta' politika xierqa biex jitrawwem 
l-iżvilupp ta' mediċini innovattivi għall-benefiċċju tal-pazjenti, jiġi żgurat qafas 
regolatorju stabbli u effettiv u jittieħed vantaġġ sħiħ mill-potenzjal tat-trasformazzjoni 
diġitali tal-kura tas-saħħa;
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40. Jisħaq fuq l-importanza li l-Unjoni żżomm provvista sigura ta' tagħmir mediku, mediċini, 
ingredjenti farmaċewtiċi, materjali u minerali kritiċi; jitlob li jissaħħu l-ktajjen tal-valur 
Ewropej biex titnaqqas id-dipendenza fuq pajjiżi terzi f'oqsma strateġiċi ewlenin; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni biex jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista ta' prodotti mediċi, inaqqsu d-dipendenza tal-UE fuq pajjiżi terzi u jappoġġjaw 
il-manifattura farmaċewtika lokali għal mediċini ta' interess terapewtiku maġġuri, filwaqt 
li jagħtu prijorità lill-prodotti mediċinali ta' importanza sanitarja u strateġika 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri; ifakkar li l-finanzjament pubbliku kollu jrid 
ikun kondizzjonali fuq it-trasparenza u t-traċċabbiltà sħaħ tal-investimenti, fuq l-obbligi 
tal-provvista fis-suq Ewropew, u fuq il-faċilitazzjoni tal-aħjar eżitu għall-pazjenti, inkluż 
f'termini ta' aċċessibbiltà u affordabbiltà tal-mediċini manifatturati; jenfasizza li l-
istrateġija għandha tħeġġeġ l-industrija biex ikollha katina tal-provvista diversifikata u 
pjan ta' mitigazzjoni tar-riskju għal nuqqas ta' mediċini biex timmaniġġja kwalunkwe 
vulnerabbiltà u riskju għall-katina tal-provvista tagħha; jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi modi biex tiggarantixxi li n-network tal-katina tal-provvista tal-industrija jsir 
aktar reżiljenti, u tistabbilixxi pjan ta' mitigazzjoni tar-riskju għal nuqqas ta' mediċini 
biex timmaniġġja kwalunkwe vulnerabbiltà u riskju potenzjali għall-katina tal-provvista 
għal mediċini kritiċi; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiskrinjaw l-
investimenti diretti barranin fl-impjanti li jimanifatturaw il-mediċini bħala parti mill-
infrastruttura tas-saħħa kritika tal-Ewropa;

41. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-involviment tagħha fl-appoġġ tal-protezzjoni tal-
infrastruttura tas-saħħa kritika fl-Istati Membri u tibda tapplika l-Programm Ewropew 
għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (EPCIP) għas-settur tal-infrastruttura tas-saħħa;

42. Jissottolinja ċ-ċentralità ta' settur tal-farmaċewtika u tal-apparat mediku li jiffunzjona 
tajjeb u kompetittiv biex jiġi żgurat aċċess sostenibbli għall-mediċini u jiġi ggarantit 
livell għoli tal-kura tas-saħħa għall-pazjenti; jemmen li l-Kummissjoni għandha tiffaċilita 
d-djalogu mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha billi toħloq forum 
farmaċewtiku, issorveljat mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), sabiex tkun 
tista' ssir diskussjoni komprensiva dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw, fost l-oħrajn, is-
sostenibbiltà farmaċewtika u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda fis-sistemi tas-saħħa; 
jenfasizza li dan il-forum għandu jqis l-approċċi nazzjonali differenti għall-ipprezzar u r-
rimborż, kif ukoll l-investiment u l-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa, sabiex jiġu żgurati 
l-investimenti eżistenti fil-produzzjoni fl-Ewropa, filwaqt li jiġu żgurati s-sostenibbiltà, 
il-kompetittività u s-sigurtà tal-provvista fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-
Istati Membri billi tiżviluppa b'mod speċifiku Linji Gwida ad hoc tal-UE dwar l-akkwist 
sostenibbli tal-mediċini, skont ir-regoli attwali tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, filwaqt li 
tqis kriterji li jmorru lil hinn mill-aktar prezz baxx biss, notevolment billi timplimenta l-
kriterji tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (il-kriterji MEAT), bħall-iżgurar tas-
sostenibbiltà, il-kompetizzjoni, is-sigurtà tal-provvista fit-tul u l-istimulazzjoni ta' 
investimenti fir-riċerka u l-manifattura;

43. Jappoġġja, fil-kuntest tal-kriżi tas-saħħa attwali u tal-kriżijiet futuri potenzjali, il-
promozzjoni tal-kumpaniji tal-UE, filwaqt li tiġi inċentivata l-produzzjoni fl-UE, 
titnaqqas id-dipendenza tal-UE mill-pajjiżi terzi, tiżdied il-kapaċità tal-manifattura għall-
produzzjoni ta' ċerti prodotti, b'mod partikolari s-sanitizzaturi tal-idejn, il-ventilaturi u t-
tagħmir protettiv, kif ukoll il-ġbir u l-koordinazzjoni ta' kapaċitajiet ta' manifattura 
diġitali, bħall-istampar 3D, li jistgħu jikkontribwixxu għall-manifattura tat-tagħmir 
meħtieġ;
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44. Jissottolinja l-ħtieġa li jsiru rieżami u reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni tassew ugwali għall-kumpaniji tal-UE, 
speċjalment għal dawk li jipproduċu prodotti jew servizzi sostenibbli, bħal fil-qasam tat-
trasport pubbliku;

45. Itenni l-importanza tat-trasport sostenibbli bħala parti mill-katina tal-provvista industrijali 
u jitlob li jiġu inklużi l-ispejjeż esterni fil-prezz tal-prodotti; jisħaq li l-industriji tal-
mobilità sostenibbli u intelliġenti għandhom kemm il-potenzjal kif ukoll ir-responsabbiltà 
li jmexxu t-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali, biex jappoġġjaw il-kompetittività 
industrijali tal-Ewropa u jtejbu l-kompetittività b'mod partikolari fl-industriji tal-karozzi, 
tal-ajruspazju, tal-ferroviji u tal-bini tal-bastimenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jżidu l-investimenti f'mobilità b'żero emissjonijiet u infrastrutturi tat-trasport 
reżiljenti u siguri, b'mod partikolari networks b'veloċità għolja, u jappoġġjaw aktar l-
iżvilupp ta' fjuwils alternattivi sostenibbli;

46. Jissottolinja l-importanza tal-mobilità ekoloġika biex jinħolqu impjiegi ġodda, tingħata 
spinta lill-industrija Ewropea u jitnaqqsu l-emissjonijiet mis-settur tat-trasport; jitlob li 
titfassal strateġija fuq skala kbira u li jiżdiedu l-investimenti biex jiġi introdott network 
wiesa' ta' infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar rapidi, 
affidabbli u kompatibbli għall-vetturi elettriċi;

47. Jinnota r-rwol tat-teknoloġiji tal-batteriji fid-dekarbonizzazzjoni ta' sistemi tal-mobilità u 
l-enerġija; jilqa' l-Alleanza Ewropea tal-Batteriji u l-pjan ta' azzjoni strateġika dwar il-
batteriji; jitlob li tiġi promossa u stimulata l-produzzjoni tal-batteriji fl-Ewropa, kif ukoll 
li jinħoloq qafas regolatorju koerenti u ta' appoġġ għall-batteriji sostenibbli, f'konformità 
mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari, l-objettivi usa' tal-UE għad-dekarbonizzazzjoni u l-
ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza fuq il-materja prima u l-materjali u l-metalli kritiċi minn 
pajjiżi terzi;

48. Jissottolinja l-importanza li jiġu żviluppati ktajjen tal-valur tal-batteriji sostenibbli għall-
ħtiġijiet attwali u futuri tal-elettromobilità; jisħaq li l-qafas regolatorju ġdid għall-batteriji 
għandu jinkorpora bis-sħiħ rekwiżiti tas-sostenibbiltà bħal miri għall-użu mill-ġdid u r-
riċiklaġġ u akkwist sostenibbli u soċjalment responsabbli tal-materja prima; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jrawmu investimenti f'settur tal-manifattura tal-batteriji 
kompetittiv u sostenibbli billi jipprovdu qafas li jinkludi aċċess sigur għall-materja prima, 
appoġġ għall-innovazzjoni teknoloġika, u regoli konsistenti dwar il-produzzjoni tal-
batteriji f'konformità mar-rekwiżiti tal-ekonomija ċirkolari;

49. Jenfasizza li l-industrija għandha tikkontribwixxi bis-sħiħ għall-protezzjoni tal-
bijodiversità u l-ambjent; jirrimarka li aktar minn nofs il-PDG globali jiddependi min-
natura u s-servizzi li din tipprovdi, filwaqt li diversi setturi jiddependu ħafna min-natura; 
jinnota li aktar minn 90 % tat-telfien tal-bijodiversità u l-istress fuq l-ilma jirriżultaw 
mill-estrazzjoni u l-ipproċessar tar-riżorsi; jenfasizza li l-politika industrijali Ewropea 
għandha tkun konformi mal-objettivi tal-istrateġija għall-bijodiversità 2030 u tirrispetta l-
prinċipji ta' prekawzjoni u ta' min iniġġes iħallas;

50. Jisħaq li abbażi tal-approċċ "Saħħa Waħda", il-preservazzjoni ta' ekosistemi naturali hija 
fundamentali biex jiġi żgurat l-aċċess tal-umanità għan-neċessitajiet bażiċi, bħal ilma tax-
xorb, arja nadifa u ħamrija fertili; jitlob li jiġu żviluppati malajr indikaturi sodi biex jiġu 
vvalutati l-impatti fuq il-bijodiversità u biex jiġi żgurat tnaqqis progressiv tat-tniġġis kif 
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deskritt fl-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità;

51. Jirrimarka li l-industrija għadha kontibutur ewlieni għat-tniġġis ambjentali b'rilaxxi ta' 
sustanzi li jniġġsu fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija; jissottolinja r-rwol tad-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali fl-istabbiliment ta' obbligi għal installazzjonijiet kbar biex 
inaqqsu r-rilaxxi ta' sustanzi li jniġġsu; jistenna bil-ħerqa l-pjan ta' azzjoni li jmiss ta' 
tniġġis żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet 
Industrijali li għandhom iwasslu għal tnaqqis sinifikanti tat-tniġġis industrijali;

52. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tadotta approċċ aktar strateġiku lejn l-industriji tal-
enerġija rinnovabbli; iqis li dawn l-industriji għandhom jiġu appoġġjati bis-sħiħ 
minħabba r-rwol ewlieni tagħhom fid-dekarbonizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u fil-
kisba ta' newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050; jenfasizza wkoll l-importanza 
li jiġi segwit il-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" biex titnaqqas id-domanda 
għall-enerġija;

53. Jinnota li l-prinċipju "L-effiċjenza fl-enerġija tiġi l-ewwel" huwa wieħed mill-prinċipji 
ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija, maħsub biex jiżgura provvista tal-enerġija sigura, 
sostenibbli, kompetittiva u affordabbli fl-UE; jenfasizza li l-mewġa ta' rinnovazzjoni 
tipprovdi opportunità kbira għas-settur tal-bini u l-enerġija tal-UE u jitlob lill-Istati 
Membri jaċċelleraw l-investimenti fir-rinnovazzjoni tal-bini; jinnota r-rwol importanti li 
l-atturi nazzjonali, reġjonali u lokali jistgħu jiżvolġu fl-iffaċilitar u l-koordinazzjoni ta' 
inizjattivi ta' rinnovazzjoni;

54. Ifakkar li t-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli huma ta' importanza strateġika għal 
tranżizzjoni b'suċċess lejn in-newtralità klimatika; jitlob li titfassal strateġija industrijali 
b'saħħitha għall-użu u l-espansjoni tal-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli sabiex jiġu 
żgurati s-sigurtà fit-tul tal-provvista tal-enerġija, il-kompetittività, it-tmexxija teknoloġika 
u l-ħolqien tal-impjiegi tal-Ewropa;

55. Jisħaq li l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli u tal-ekonomija diġitali se jirrikjedu 
kwantitajiet dejjem akbar ta' materjali tal-art rari, metalli rari, metalli kritiċi u metalli 
bażiċi; ifakkar li l-estrazzjoni meħtieġa għal dan l-iżvilupp tikkonsma ħafna ilma, u din 
tista' tikkompeti mal-ħtiġijiet tal-popolazzjonijiet lokali speċjalment fir-reġjuni fejn jeżisti 
nuqqas ta' ilma; jenfasizza li l-attivitajiet tal-estrazzjoni fil-pajjiżi terzi jistgħu jkunu s-
sors ta' tniġġis qawwi li jaffettwa l-kwalità tal-ilma, tal-arja, tal-ħamrija, tad-
deforestazzjoni u tat-telf tal-bijodiversità; ifakkar li l-attivitajiet tal-estrazzjoni huma 
kkonċentrati fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, fejn l-istandards tax-xogħol huma ħafna inqas 
protettivi milli fl-UE, u li għalhekk il-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-minjieri jipperikolaw 
is-saħħa u l-ħajja tal-ħaddiema tal-minjieri; jenfasizza li t-tniġġis ikkawżat mill-
attivitajiet tal-minjieri għandu impatt dirett fuq il-mezzi ta' sussistenza tal-
popolazzjonijiet lokali u jista', maż-żmien, jisfurzahom biex jitilqu minn dawk il-postijiet; 
ifakkar li l-popolazzjonijiet lokali jsofru l-konsegwenzi indiretti tal-kontaminazzjoni tal-
ilma, tal-arja u tal-ħamrija, b'impatt kbir fuq saħħithom;

56. Jenfasizza li l-ambjent u l-ekonomija huma l-bażi għal soċjetà inklużiva li tippermettilna 
nindirizzaw l-isfidi attwali u futuri u naħtfu l-opportunitajiet li jinħolqu;

57. Iqis li l-Unjoni Ewropea teħtieġ proċess ta' riindustrijalizzazzjoni u modernizzazzjoni tal-
bażi industrijali tagħha, tisħiħ tas-suq intern u l-ħolqien ta' qafas kompetittiv għall-
industrija, inkluża strateġija effikaċi għall-SMEs, sabiex tingħata spinta lill-kompetittività 
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u lit-tmexxija globali tal-Ewropa;

58. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u tippromwovi r-rilokazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-
industriji Ewropej f'setturi strateġiċi bħall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-
prodotti farmaċewtiċi li għadhom mhumiex reżiljenti;

59. Iqis li r-rilokazzjoni tal-industrija Ewropea għandha sservi ta' stimolu biex issaħħaħ lir-
reġjuni Ewropej inqas żviluppati, inklużi reġjuni depopolati u b'popolazzjoni baxxa, kif 
stipulat fl-Artikolu 174 tat-TFUE; jenfasizza li approċċ bħal dan jagħti spinta lit-tkabbir 
ekonomiku tagħhom u joħloq bosta impjiegi li finalment jippermettu li dawn iżommu l-
popolazzjoni;

60. Jisħaq li l-istrateġija industrijali għandha tkun ibbażata fuq l-evidenza u l-aħħar riċerka 
xjentifika; jenfasizza l-importanza tal-input mill-industrija u n-negozji Ewropej meta tiġi 
żviluppata l-istrateġija industrijali;

61. Jisħaq li l-istrateġija industrijali Ewropea għandha tiżgura wkoll li ssir disponibbli 
informazzjoni ċara, komprensiva u faċilment aċċessibbli dwar l-istatus tal-industrija 
Ewropea, b'mod partikolari l-informazzjoni kollha rilevanti biex jinftiehmu l-impatti fuq 
is-saħħa u l-ambjent li jirriżultaw mill-produzzjoni industrijali;

62. Jissottolinja li huwa essenzjali li jkun hemm bilanċ aħjar bejn l-irġiel u n-nisa fis-setturi 
industrijali, b'mod aktar speċifiku billi n-nisa jiġu inkoraġġuti jistudjaw ix-xjenza, it-
teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, jikkunsidraw karriera fit-teknoloġija u jinvestu 
fil-ħiliet diġitali, u b'hekk itejbu l-bilanċ bejn il-ġeneri fir-rigward tat-twaqqif u l-ġestjoni 
tal-intrapriżi;

63. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-objettiv tagħha li tfassal strateġija industrijali ġdida tal-UE 
fi sforz biex tikseb industrija aktar kompetittiva u reżiljenti hi u tissielet max-xokkijiet 
globali;

64. Jemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tirsisti biex tfassal strateġija industrijali mfassla 
apposta, li se tkun pilastru stabbli għall-Ewropa fil-futur, speċjalment wara l-kriżi 
ekonomika bla preċedent ikkawżata mill-pandemija tal-COVID-19;

65. Jemmen li l-istrateġija industrijali għandha tipprovdi varjetà ta' strumenti applikabbli, 
imfassla apposta għal kull settur jew ekosistema u li jkunu kkoordinati mal-Istati Membri, 
b'hekk jagħmlu l-politiki u l-istrumenti Ewropej aktar effiċjenti.



RR\1216571MT.docx 47/93 PE650.700v02-00

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 11.9.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

64
9
8

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, 
Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de 
Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora 
Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, 
Jytte Guteland, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick 
Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, 
Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia 
Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, 
Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-
Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, 
Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine 
Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, 
Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, 
Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Michael Bloss, Manuel Bompard, Laura Huhtasaari, Christel 
Schaldemose, Inese Vaidere



PE650.700v02-00 48/93 RR\1216571MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

64 +
PPE Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-
Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Inese 
Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Johan Danielsson, Jytte Guteland, César Luena, Javi 
López, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Renew Pascal Canfin, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta 
Paulus

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

9 -
ID Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, 
Anna Zalewska

8 0
ID Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni



RR\1216571MT.docx 49/93 PE650.700v02-00

MT

26.6.2020

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Markus Buchheit

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Jilqa' l-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, speċjalment l-enfasi tagħha fuq l-
iżgurar ta' kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni 
globalment u fuq l-għodod biex l-industrija tal-UE tkun adatta għall-isfidi tal-lum u ta' 
għada madwar id-dinja, skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew; jappella lill-Kummissjoni 
tadotta approċċ olistiku b'saħħtu fl-implimentazzjoni tal-istrateġija; jenfasizza li d-
drittijiet soċjali, id-diġitalizzazzjoni, it-trasport, il-kummerċ u l-politiki ambjentali huma 
interkonnessi fl-industrija Ewropea;

2. Jinnota li l-UE ilha taqa' lura fil-kompetittività globali u huwa mistenni li fl-2020 il-
kummerċ dinji jaqa' bejn 13 % u 32 % u l-PDG tal-UE b'mill-inqas 7,5 % minħabba l-
effetti tal-COVID-19, filwaqt li fl-2021 l-estimi ta' rkupru mistenni għadhom inċerti; 
jisħaq, għaldaqstant, li b'ekonomija globali li qiegħda tonqos b'rata mgħaġġla, ir-
reindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa hija meħtieġa, b'attenzjoni partikolari għall-irkupru 
tas-suq tax-xogħol; jappella lill-UE tuża l-forzi tagħha biex issalva l-kumpaniji u l-
impjiegi għal dan il-għan; jissottolinja l-importanza li l-istrateġija industrijali tal-UE tiġi 
adattata għax-xenarju ekonomiku l-ġdid wara t-tifqigħa tal-COVID-19, 
b'kunsiderazzjoni tal-effetti negattivi tagħha fuq il-kompetittività tal-UE, biex tiġi 
żgurata anqas dipendenza mill-provvisti esterni għall-industrija Ewropea; jappella għal 
miżuri msaħħa biex jiġi appoġġjat il-finanzjament tal-SMEs, biex titħeġġeġ l-
innovazzjoni mill-SMEs u tinstab soluzzjoni għat-tfixkil attwali tal-ktajjen ta' valur 
globali tagħhom ikkawżati mit-tifqigħa tal-COVID-19;

3. Jappella biex ikun hemm strateġija industrijali tal-UE fuq skala kbira u konsistenti, 
allinjata mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li tittrasforma l-ekonomiji tagħna u ssaħħaħ ir-
reżiljenza tagħhom permezz tal-akkomunament ta' investimenti strateġiċi biex jiġu 
appoġġjati l-SMEs u jittejbu l-opportunitajiet ta' impjieg u l-ħiliet; iħeġġeġ ukoll lill-
Kummissjoni ssaħħaħ u ttejjeb l-inizjattivi tagħha biex tappoġġja lill-SMEs Ewropej 
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biex jingħelbu l-ostakli li jipprevjenu l-aċċess tagħhom għas-swieq internazzjonali, 
permezz ta' negozjati dwar kapitoli ddedikati fil-ftehimiet kummerċjali u permezz ta' 
appoġġ favur l-aġenziji nazzjonali u reġjonali tal-esportazzjoni fl-isforzi tagħhom biex 
l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu l-aħjar vantaġġ minn ftehimiet bħal dawn; jaċċentwa f'dan 
is-sens l-importanza ta' kampanji effettivi ta' komunikazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, 
permezz tal-implimentazzjoni effettiva tal-istrateġija tal-SMEs; jitlob lill-Kummissjoni 
tnaqqas il-piż amministrattiv u regolatorju biex l-SMEs jibbenefikaw bis-sħiħ mill-
aċċess għas-suq; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittejjeb aktar l-ambjent tan-negozju fl-UE billi 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjamenti, b'mod partikolari fil-kuntest tat-tfixkil attwali 
tal-ktajjen ta' valur globali; jisħaq ukoll li ċ-ċertezza tad-dritt, il-politika bbażata fuq l-
evidenza, il-valutazzjonijiet tal-impatt u l-kosteffiċjenza għandhom jiġu żgurati qabel 
ma jiġu introdotti regoli ġodda tal-UE; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-prinċipju ta' 
"one-in-one-out"; jilqa' l-objettiv tal-Kummissjoni li fil-bidu tal-2020 tniedi għodda 
dedikata għall-awtovalutazzjoni tal-oriġini għall-SMEs fuq il-pjattaforma futura 
Access2Market, biex tgħin lill-kumpaniji jivvalutaw jekk prodott jistax jibbenefika 
minn preferenzi fi ħdan ftehim kummerċjali tal-UE partikolari u b'hekk tiffaċilita l-użu 
mill-SMEs tal-preferenzi fi ħdan tali ftehimiet; jemmen li huwa meħtieġ appoġġ għal 
dawk l-SMEs li jinvestu fin-newtralità klimatika filwaqt li jżommu l-kompetittività 
tagħhom;

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' impenn qawwi min-naħa tal-Istati Membri għall-ġejjieni tal-
industrija Ewropea, bl-UE bi rwol ta' tmexxija fil-livell dinji fit-teknoloġiji sostenibbli u 
b'livell baxx ta' karbonju filwaqt li tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera u jisħaq fuq il-ħtieġa li l-proposta tkun 
kompletament kompatibbli mad-WTO filwaqt li tqis ukoll ir-riżultati ta' valutazzjoni 
tal-impatt xierqa; jissottolinja li l-ambizzjoni tagħna dwar il-klima m'għandhiex twassal 
għad-deindustrijalizzazzjoni tal-UE iżda li s-soluzzjonijiet innovattivi sostenibbli jsiru 
aktar kompetittivi u jiżdiedu l-opportunitajiet ta' ekonomija ċirkolari; jissottolinja li l-
industriji tagħna huma mitluba jikkontribwixxu b'mod attiv għall-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew billi jinvestu fin-newtralità klimatika u jikkonformaw ma' 
standards ġodda filwaqt li qegħdin jaffrontaw kompetituri minn pajjiżi terzi li huma 
inqas ambizzjużi f'dak li huwa tnaqqis tal-emissjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li l-kumpaniji 
Ewropej, b'mod partikolari l-SMEs, jinsabu f'riskju li jinżammu fi żvantaġġ kompetittiv 
filwaqt li jippruvaw jibqgħu kompetittivi u jirnexxu fis-swieq tal-esportazzjoni; jappella 
lill-Kummissjoni tappoġġja lill-SMEs li diġà qegħdin jiffukaw fuq it-teknoloġiji u l-
innovazzjonijiet ekoloġiċi fl-esportazzjoni tal-prodotti u s-servizzi tagħhom lejn pajjiżi 
terzi biex jimplimentaw teknoloġiji ekoloġiċi hemmhekk u jinħolqu kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni; 

5. Jappella lill-Kummissjoni tiffoka fuq li tiżgura l-provvista fl-Ewropa, billi tistabbilixxi 
ħażniet strateġiċi u ħażna xierqa u tnaqqas id-dipendenza minn ftit pajjiżi filwaqt li 
tiffoka fuq ir-rilokalizzazzjoni intelliġenti f'setturi ewlenin tal-industrija bħat-
teknoloġija u t-telekomunikazzjonijiet, il-prodotti mediċi u farmaċewtiċi u l-materja 
prima strateġika; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati r-riċerka, id-diġitalizzazzjoni u r-
robotizzazzjoni permezz ta' għotjiet biex tinżamm il-kompetittiva fis-swieq globali; 
jisħaq li r-rilokalizzazzjoni tal-produzzjoni u l-enfasi fuq il-produttività nazzjonali bħala 
l-uniku mezz biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' prodotti strateġiċi mhux ser isolvu dawn 
in-nuqqasijiet, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi; jemmen li l-UE għandu jkollha rwol ta' 
tmexxija f'fora u f'istituzzjonijiet multilaterali biex tiżgura li l-iskarsezza ta' provvisti 
tkun tista' tiġi mitigata fil-futur, billi dan jista' jiġi indirizzat biss permezz ta' 
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kooperazzjoni multilaterali msaħħa; jilqa', f'dan ir-rigward, il-ħolqien ta' faċilità ta' 
investiment strateġika li ġiet proposta fil-pakkett ta' rkupru u jemmen li tista' tiġi 
kkomplementata minn fond ta' diversifikazzjoni tal-katina ta' provvista strateġika biex 
titnaqqas id-dipendenza żejda minn fornitur wieħed biss u tappoġġja b'mod attiv lill-
kumpaniji fid-diversifikazzjoni tal-produzzjoni f'setturi strateġiċi; iqis li l-Istrateġija 
Industrijali tal-UE tista' tiġi kkomplementata minn regolamenti dwar aspetti oħra tal-
ktajjen ta' provvista, inkluża d-diliġenza dovuta u l-leġiżlazzjoni ambjentali u tax-
xogħol b'salvagwardji soċjali b'saħħithom biex jinħoloq approċċ komprensiv;

6. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa ta' soluzzjonijiet diġitali u mudelli 
kummerċjali u tan-negozju; jissottolinja l-importanza tan-negozjati plurilaterali tad-
WTO li għaddejjin dwar il-kummerċ-e, inklużi l-flussi transnazzjonali ta' data; jappella 
biex tkun hemm ġabra komprensiva u ambizzjuża ta' regoli li jiggarantixxu standards 
Ewropej tal-protezzjoni tad-data; 

7. Jirrikonoxxi l-impatt potenzjali sinifikanti tar-rivoluzzjoni industrijali li jmiss u tal-
awtomatizzazzjoni fuq il-kummerċ internazzjonali; jinnota li bl-ottimizzazzjoni 
antiċipata tal-produzzjoni, il-katina ta' provvista internazzjonali ser tiġi ristrutturata u 
dan ser ikollu impatt sinifikanti fuq is-suq tax-xogħol u, konsegwentement, effett 
negattiv fuq il-ħolqien ta' impjiegi futuri u s-suq fl-intier tiegħu; jappella lill-
Kummissjoni tintegra salvagwardji soċjali b'saħħithom fil-politika tagħha;

8. Jissottolinja li l-industrija hija responsabbli għal 80 % tal-esportazzjonijiet ta' prodotti 
Ewropej u timpjega madwar 35 miljun ruħ; jappella lill-Kummissjoni tqis il-valur 
miżjud sinifikanti li ġġib magħha għall-industrija Ewropea tal-impjiegi u għad-drittijiet 
soċjali, u r-rwol kruċjali tagħha bħala fattur ta' prosperità u kompetittività;

9. Jinsisti li l-istrateġija industrijali tal-UE għandha tkun inklużiva u trasparenti, li tinkludi 
lill-atturi kollha li joperaw fil-katina tal-valur kollha, fosthom l-iżgħar negozji l-ġodda, 
l-akbar kumpaniji, id-dinja akkademika, ir-riċerka, il-fornituri tas-servizzi u l-fornituri, 
iżda wkoll t-trade unions u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi;

10. Jappella lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm sistema multilaterali bbażata fuq ir-
regoli adattata għal UE aktar b'saħħitha fid-dinja, b'kummerċ miftuħ u ġust li jkun 
konsistenti mal-isforzi globali biex jitwaqqaf it-tibdil fil-klima u t-telfien tal-
bijodiversità filwaqt li jkun hemm irkupru ekonomiku sostenibbli; jisħaq li l-kummerċ 
ġust u ħieles għandu jiġi appoġġjat minn WTO kompletament operattiva; jitlob lill-
Kummissjoni taħdem mal-membri l-oħra tad-WTO biex timplimenta riforma 
ambizzjuża, tkompli timpenja ruħha biex issib soluzzjoni multilaterali fit-tul biex 
jingħeleb l-imblokk attwali dwar il-Korp tal-Appell, tiżgura kummerċ miftuħ u ġust 
b'sistema infurzabbli għas-soluzzjoni ta' tilwim u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni għall-kumpaniji kummerċjali, u tinkorpora bis-sħiħ l-istandards soċjali u 
ambjentali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinnegozja regoli ġodda għall-ġlieda kontra 
prattiki ta' distorsjoni tal-kummerċ, inklużi politiki u prattiki mhux tas-suq, kapaċità 
żejda maħluqa minn impriżi tal-istat (SOEs) u sussidji industrijali, u politiki u prattiki 
relatati mat-trasferiment furzat tat-teknoloġija; jilqa' n-negozjati plurilaterali attwali fi 
ħdan id-WTO dwar oqsma ewlenin tal-kummerċ fis-servizzi u fil-faċilitazzjoni tal-
investiment; jappella għat-tkomplija tal-klassifikazzjoni tariffarja żero attwali tal-
prodotti farmaċewtiċi fi ħdan id-WTO, u jappoġġja espansjoni tal-inizjattiva "zero-for-
zero" biex jiġu inklużi aktar prodotti u pajjiżi;
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11. Jissottolinja d-determinazzjoni tiegħu li jistabbilixxi relazzjoni mill-aktar qrib possibbli 
mar-Renju Unit, pajjiż li se jibqa' sieħeb, alleat u ħabib fl-Ewropa; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni tisfrutta l-momentum li nħoloq mill-ħruġ tar-Renju Unit biex 
tissemplifika l-politiki tal-UE tagħna, tneħħi l-burokrazija żejda u ssaħħaħ il-
kompetittività għall-kumpaniji u għall-SMEs Ewropej; jisħaq li l-FTA għandu jfittex li 
jippermetti l-eqreb aċċess possibbli għas-suq u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ biex jiġi 
mminimizzat it-tfixkil fil-kummerċ, mirfud minn dispożizzjonijiet ta' kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni li jiżguraw standards għoljin għall-protezzjoni tas-soċjetà, 
tax-xogħol u tal-ambjent, kif ukoll il-kompetizzjoni u l-politiki tal-għajnuna mill-Istat; 
itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tikseb ftehim ġdid u komprensiv ta' sħubija 
strateġika bejn ir-Renju Unit u l-UE li jmur sew lil hinn mill-kummerċ, skont id-
Dikjarazzjoni Politika ta' Ottubru 2019;

12. Jappella lill-Kummissjoni taħdem favur sistema ta' akkwist effettiv u operattiv li żżid l-
influwenza tagħha għan-negozjar tar-reċiproċità u l-ftuħ tas-suq; jappella lill-Kunsill 
ikompli bit-taħditiet u jilħaq ftehim malajr dwar l-Istrument tal-Akkwist Internazzjonali; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' strument li jindirizza l-prattiki diskriminatorji kontra n-negozji tal-
UE fis-swieq ta' akkwist ta' pajjiżi terzi; jappella għall-inklużjoni ta' katalgu globali ta' 
prodotti ta' emerġenza essenzjali biex jiġu evitati l-abbużi minn fornituri ta' pajjiżi terzi 
fil-kummerċ internazzjonali matul katastrofi globali; 

13. Jilqa' r-rieżami tal-politika tal-kummerċ u tal-investiment internazzjonali tal-Unjoni, u 
jappella lill-Kummissjoni tivvaluta s-sett ta' għodod kummerċjali tal-UE biex jiġu 
indirizzati d-distorsjonijiet tas-suq globali; jappella biex ir-rinforzar tal-istrumenti għad-
difiża tal-kummerċ, b'mod partikolari s-salvagwardji, isir aktar effiċjenti u aktar adattati 
biex jiddefendu l-industrija Ewropea u jindirizzaw b'mod effettiv id-distorsjonijiet tas-
suq; jappella biex tingħata attenzjoni partikolari lill-metalli strateġiċi u lis-settur tal-
azzar biex tiġi ggarantita kompetizzjoni effettiva; jirrifjuta miżuri protezzjonistiċi 
inġustifikati li jwasslu għal tfixkil fl-ekonomija globali, kif ukoll għajnuna mill-Istat 
inġustifikata f'pajjiżi terzi, li naqqsu l-ispejjeż tal-fatturi ta' produzzjoni b'modi li 
mhumiex konformi mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi jew l-SDGs; 

14. Jappella lill-Kummissjoni temenda b'mod urġenti s-Salvagwardja tal-Azzar tal-UE, 
b'kont meħud tal-kuntest attwali tal-COVID-19, biex tiddefendi s-settur tal-azzar kontra 
kapaċità żejda globali persistenti u prattiki kummerċjali inġusti u tiggarantixxi 
kompetizzjoni effettiva;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-infurzar effettiv tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali filwaqt li tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, tiżgura l-aċċess għall-mediċina u 
tipproteġi s-saħħa pubblika u tindirizza l-kummerċ ta' oġġetti ffalsifikati u piratati fil-
katina tal-provvista internazzjonali, b'kooperazzjoni mal-atturi rilevanti kollha, bħala l-
objettivi ewlenin tal-pjan ta' azzjoni dwar il-proprjetà intellettwali; jappella lill-
Kummissjoni tippromwovi u tiżgura l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) 
kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak bilaterali, u tistieden lill-Kummissjoni 
jkollha dibattitu dwar l-IĠ għal prodotti mhux agrikoli li jistgħu jappoġġjaw l-
innovazzjoni, il-produzzjoni sostenibbli u l-impjiegi fl-UE, u b'hekk titjieb l-attrazzjoni 
u r-reputazzjoni tal-prodotti ta' kwalità tagħna madwar id-dinja; jissottolinja l-fatt li l-
flessibbiltajiet previsti fil-ftehim TRIPS għandhom jintużaw biex jindirizzaw l-
iskarsezzi potenzjali fil-provvisti ta' mediċini;

16. Jappella lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod rapidu d-dispożizzjonijiet kollha tar-
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regolament dwar l-iskrinjar ta' investiment dirett barrani; jaċċentwa l-importanza ta' 
koordinament aħjar bejn l-attivitajiet tal-Istati Membri, b'enfasi fuq il-koerenza, l-
effettività u t-trasparenza; jappella lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib u toffri l-
assistenza meħtieġa fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament biex tipproteġi l-aċċess 
għall-industriji strateġiċi, l-infrastrutturi, it-teknoloġiji abilitanti ewlenin jew 
kwalunkwe assi oħra, fl-interessi tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà u biex tiġi 
ssalvagwardjata l-kompetittività fis-Suq Uniku Ewropew; jilqa' b'sodisfazzjon il-White 
Paper dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fir-rigward ta' 
sussidji barranin, u jappella lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva biex tevita 
akkwiżizzjonijiet ostili minn kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma ssussidjati ħafna mill-
gvernijiet tagħhom u tindirizza l-effetti ta' distorsjoni kkawżati fi ħdan is-suq uniku; 
jappella għall-adozzjoni rapida tar-Regolament 654/2014 (ir-Regolament ta' Infurzar).
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jordi Cañas

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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:

A. billi llum l-industrija tal-UE timpjega madwar 35 miljun ruħ, tirrappreżenta aktar minn 
80 % tal-esportazzjonijiet u għandha rwol dominanti fil-qasam tal-investimenti diretti 
barranin; billi 99 % tan-negozji tal-UE huma SMEs, li jirrappreżentaw madwar 50 % 
tal-PDG tal-UE u jimpjegaw aktar minn 100 miljun ħaddiem; billi l-istrateġija 
industrijali ġdida għandha tkun ibbażata fuq ekosistemi industrijali li jinkorporaw l-
atturi kollha fil-ktajjen tal-valur industrijali, minn intrapriżi kbar, SMEs u 
mikrointrapriżi għal ħaddiema u konsumaturi;

B. billi n-nisa u l-persuni b'diżabilità xorta għadhom sottorappreżentati fis-setturi 
industrijali, fl-impjiegi u fil-livelli ta' maniġment u huma aktar ta' spiss impjegati 
f'setturi jew subsetturi industrijali b'valur miżjud baxx, minkejja l-fatt li 40.1 % tan-nisa 
lestew l-edukazzjoni terzjarja u li, fl-2019, 86.2 % tan-nisa li kellhom bejn l-20 u l-24 
sena kienu lestew mill-inqas l-edukazzjoni sekondarja għolja meta mqabbla ma' 81 % 
tal-irġiel1;

C. billi l-Ewropa teħtieġ strateġija industrijali soċjalment u ambjentalment sostenibbli li 
tipprijoritizza l-opportunitajiet indaqs u l-koeżjoni soċjali; billi l-istrateġija industrijali 
ġdida tal-UE trid isservi ta' vettur fis-setturi u l-kumpaniji kollha għall-ħolqien ta' aktar 
impjiegi u impjiegi aħjar, issaħħaħ ir-rwol tal-SMEs u tikseb suq tax-xogħol 
kompletament inklużiv u bbilanċjat, sabiex takkumpanja tranżizzjoni doppja ġusta lejn 
industrija newtrali għall-klima li tkun diġitali, ibbażata fuq sorsi rinnovabbli u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija; billi l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u tal-
Istrateġija Diġitali għandha wkoll tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli lejn industrija 
aktar ekoloġika u aktar ċirkolari;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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D. billi l-SMEs jirrappreżentaw aktar minn 99 % tal-intrapriżi Ewropej iżda 17 % biss 
integraw b'suċċess it-teknoloġiji diġitali fl-attivitajiet tagħhom; billi 70 % tal-intrapriżi 
jirrappurtaw li l-aċċess għat-talent huwa ostakolu għall-investiment fl-UE kollha;

E. billi l-Ewropa għandha tradizzjonijiet industrijali b'saħħithom li ilhom stabbiliti sekli 
sħaħ u għalhekk hija adattata għal tranżizzjoni doppja effiċjenti bbażata fuq l-ekonomija 
soċjali u l-valuri tal-UE;

F. billi l-implimentazzjoni u l-użu siguri u inklużivi tad-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza 
artifiċjali (IA) huma kruċjali għas-setturi kollha tal-industrija sabiex tinkiseb 
tranżizzjoni industrijali ekoloġika li żżid il-kompetittività, toħloq opportunitajiet ta' 
impjiegi ta' kwalità, mudelli ta' negozju sostenibbli u prosperità ekonomika; billi f'dan 
ir-rigward huwa importanti li jsir investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni u l-
edukazzjoni diġitali;

G. billi approċċ Ewropew għall-IA għandu jindirizza, bħala kwistjoni ta' prijorità, l-aspetti 
etiċi u d-dilemmi assoċjati mal-IA biex jiżgura li din tkun iċċentrata fuq il-bniedem, 
issaħħaħ il-benesseri tal-bniedem, is-sens ta' sigurtà, il-benesseri tas-soċjetà u dik tal-
ambjent, u tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet u l-valuri fundamentali tal-UE;

H. billi l-persuni li jgħixu u jaħdmu fl-UE ġew milquta serjament mill-pandemija tal-
COVID-19, li ġabet magħha sfidi bla preċedent għall-industrija tal-UE u kellha impatt 
enormi fuq l-organizzazzjoni tax-xogħol, l-impjiegi u l-ħaddiema f'ċerti setturi, b'aktar 
minn 5 miljun ruħ li jinsabu fir-riskju li jitilfu xogħolhom u tnaqqis medju previst fil-
PDG ta' madwar 7 % fl-UE kollha; billi f'diversi fabbriki ġiet osservata bidla rapida 
mill-manifattura għall-prodotti mediċinali; billi l-kriżi żżid il-ħtieġa għal strateġija 
industrijali ġdida;

I. billi skont ir-Rapport dwar il-Futur tal-Impjiegi tal-Forum Ekonomiku Dinji, 65 % tat-
tfal li jidħlu l-iskola primarja llum il-ġurnata se jispiċċaw jaħdmu f'impjiegi li għadhom 
ma jeżistux; billi l-ħaddiema b'ħiliet baxxi huma partikolarment vulnerabbli fl-era 
diġitali u l-istatistika tal-Eurostat turi li 77,8 % tal-Ewropej li għandhom bejn 25 u 64 
sena jemmnu li ma għandhomx bżonn aktar edukazzjoni jew taħriġ, u b'hekk isiru 
vulnerabbli għal xokkijiet; billi, għalhekk, is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ li 
jinkludu komponenti ta' taħriġ mill-ġdid u ta' sensibilizzazzjoni jridu jiġu appoġġjati 
sabiex jingħataw il-kompetenzi u l-ħiliet bażiċi, inkluż il-litteriżmu diġitali, li huma 
meħtieġa għal karrieri ġodda;

J. billi d-djalogu soċjali, inkluż in-negozjar kollettiv u l-kooperazzjoni kontinwa bejn is-
sħab soċjali huma essenzjali għal politika industrijali robusta li ttejjeb il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u t-termini tal-impjieg u b'hekk tikkontribwixxi għal soċjetà aktar ġusta u 
aktar ekoloġika li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura;

K. billi s-sħab soċjali għandhom jiġu mħeġġa jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet 
kollettivi fi kwistjonijiet li jkunu rilevanti għalihom, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ l-
awtonomija tagħhom u d-dritt għal azzjoni kollettiva.

L. billi t-tkabbir ekonomiku jmur id f'id ma' standards soċjali u tal-għajxien imtejba u 
kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin;

M. billi l-istrateġija industrijali tal-UE għandha tgħin biex tingħata ħajja mill-ġdid lir-
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reġjuni u għalhekk tappoġġja t-trasformazzjoni tagħhom perrmezz ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti u l-fondi FSIE;

1. Jenfasizza li l-politika industrijali tal-UE trid tinkludi dimensjoni soċjali u ambjentali 
b'saħħitha u trid tkun konformi mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku u l-Ftehim ta' Pariġi sabiex tindirizza b'mod effiċjenti l-konsegwenzi 
soċjali u ekonomiċi tal-bidla strutturali u tikkontribwixxi għall-kisba ta' dawn l-
objettivi, sabiex tappoġġja l-kompetittività, l-impjiegi ta' kwalità, kundizzjonijiet diċenti 
tax-xogħol, kif ukoll aċċess għal swieq tax-xogħol u sistemi ta' protezzjoni soċjali li 
jiffunzjonaw tajjeb għal kulħadd; jenfasizza li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
newtrali għall-klima toffri opportunitajiet ġodda biex jinħolqu l-impjiegi u jiġi 
mmodernizzat is-settur industrijali tal-Ewropa billi jinħolqu swieq ġodda, inkluż 
permezz tal-effiċjenza enerġetika, iż-żieda tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-
promozzjoni ta' mudelli innovattivi bħall-valorizzazzjoni, l-użu mill-ġdid u t-tiswija;

2. Jinnota li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għandhom jinkludu azzjonijiet u 
kwistjonijiet rilevanti għall-politika industrijali (tal-UE) matul is-Semestru Ewropew; 
jenfasizza li l-kejl tal-istatus quo u l-progress huwa essenzjali biex it-tfassil tal-politika 
bbażat fuq l-evidenza jimxi l-quddiem, li jkun jiżgura wkoll li l-Istati Membri tal-UE 
jiġu infurmati rigward il-progress u l-iżvilipp tal-politika industrjali fil-livell nazzjonali 
u l-livell tal-UE;

3. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni, l-IA, l-analiżi tal-big data, iċ-ċibersigurtà, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp ta' miżuri għal industriji sostenibbli huma essenzjali għall-
ħolqien ta' koeżjoni soċjali aħjar, għall-kisba tal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
għall-iżgurar tal-kompetittività tal-UE;

4. Jenfasizza l-importanza tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali għall-forniment ta' 
servizzi bħala komponent ewlieni tal-isforz għall-irkupru ekonomiku, u jappella għal 
miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu l-mobilità tagħhom u l-protezzjoni tad-drittijiet tax-
xogħol tagħhom, inkluża implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza l-problemi tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali 
fl-akkwist tal-intitolamenti soċjali tagħhom minħabba nuqqas ta' portabbiltà tal-
intitolamenti għal ħaddiema permezz tal-adozzjoni mgħaġġla tar-reviżjoni tar-
Regolament dwar il-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali u l-implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet diġitali kkoordinati fil-livell tal-Istati Membri filwaqt li ssaħħaħ u 
tissimplifika soluzzjonijiet kontra l-frodi ta' kwalunkwe tip;

6. Jilqa' s-salvataġġ finanzjarju pprovdut mill-Kummissjoni biex issalva l-impjiegi 
permezz tal-istrument għal Appoġġ temporanju biex jittaffew ir-Riskji ta' Qgħad 
f'Emerġenza (SURE) u jemmen li Skema Ewropea ta' Riassigurazzjoni tal-Qgħad tista' 
tkun għodda addizzjonali li takkumpanja t-tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija ċirkolari, 
newtrali għall-klima u diġitali u tikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-ekonomija Ewropea 
u l-industrija Ewropea b'mod partikolari; jistenna l-proposta tal-Kummissjoni mħabbra 
mill-President von der Leyen f'dan ir-rigward;

7. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 għal Pjan ta' Rkupru tal-UE 
ppreżentat, li jinkludi baġit imsaħħaħ fit-tul tal-UE (QFP 2021-2027) u strument ta' 
rkupru "Next Generation EU" ta' EUR 750 biljun u jitlob li din tiġi approvata malajr; 
jenfasizza, f'dan is-sens, l-importanza ta' investimenti soċjalment u ambjentalment 
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sostenibbli fis-setturi industrijali milquta b'mod partikolari mill-kriżi permezz tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, li tiffoka fuq il-faċilitazzjoni ta' politiki attivi dwar 
l-impjieg, l-investiment fil-kompetenzi u fl-infrastruttura diġitali, l-intraprenditorija u l-
ħolqien ta' negozji ġodda, speċjalment għall-SMEs u dawk li jaħdmu għal rashom, u li 
se tgħin biex tiġi żviluppata strateġija għal politika industrijali sostenibbli u 
kompetittiva madwar l-UE;

8. Jissottolinja li sabiex tinkiseb jew tinżamm tmexxija globali f'setturi industrijali 
strateġiċi u f'ċerti teknoloġiji ta' valur miżjud għoli, huma kruċjali proġetti ta' riċerka u 
innovazzjoni taħt il-programm Orizzont Ewropa u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u 
t-Teknoloġija (EIT); ifakkar fl-impatt pożittiv tal-isforzi ta' innovazzjoni fir-rigward tal-
kisba tan-newtralità klimatika sal-2050, tal-vantaġġ kompetittiv għan-negozji tal-UE u 
tal-kwantità u l-kwalità tal-impjiegi;

9. Jilqa' l-għajnuna finanzjarja pprovduta mill-Kummissjoni biex jiġu salvati l-impjiegi 
permezz tal-programm SURE u sħubiji addizzjonali bejn servizzi ta' impjiegi, sħab 
soċjali u kumpaniji biex jiġi ffaċilitat it-taħriġ mill-ġdid, b'mod speċjali għal ħaddiema 
staġjonali fit-tipi kollha ta' impjiegi fl-industrija tat-turiżmu;

10. Iqis li l-politika industrijali tal-UE trid taħdem biex taċċellera l-innovazzjoni, b'mod 
partikolari f'oqsma ewlenin ta' diġitalizzazzjoni u produzzjoni, u tħaddan strateġiji li 
jippromwovu l-irkupru ta' impjiegi ta' kwalità u opportunitajiet ta' manifattura fl-Unjoni 
kollha, filwaqt li tiżgura żvilupp reġjonali bbilanċjat għar-reġjuni tal-UE kollha, li jkun 
imsaħħaħ mill-politika ta' koeżjoni u l-fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
(FSIE), sabiex tiżdied il-kompetittività globali tal-UE u tiġi evitata dipendenza 
eċċessiva fuq fornituri barranin, b'mod partikolari f'setturi strateġiċi bħall-farmaċewtika 
u t-tagħmir mediku, iċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tad-data, is-servizzi diġitali u t-
teknoloġiji strateġiċi u l-enerġija, u b'hekk tissaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-UE; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-ħiliet tal-ħaddiema jiġu żviluppati f'dawn 
is-setturi; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġu promossi l-investiment pubbliku 
u l-użu xieraq tal-għajnuna mill-Istat, kif ukoll li jissaħħaħ l-investiment kapitali mill-
kumpaniji, biex il-katini ta' provvista jiġu diversifikati u jsiru aktar sostenibbli u 
trasparenti;

11. Itenni li s-settur tal-industrija huwa pedament tal-ekonomija u huwa responsabbli għal 
sehem kbir ta' esportazzjonijiet u investimenti Ewropej fir-riċerka u l-innovazzjoni; 
jissottolinja r-rwol ewlieni tal-SMEs bħala s-sinsla tal-ekonomija Ewropea fl-iżgurar 
tat-tkabbir industrijali tal-UE u fl-ilħuq tal-għanijiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenfasizza, għalhekk, li l-SMEs għandhom ikunu fil-qalba tal-Istrateġija 
Industrijali Ġdida u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu ambjent ta' 
appoġġ li jippermetti lill-SMEs jiżviluppaw u jikbru, pereżempju billi jnaqqsu l-piż 
regolatorju bla bżonn, jiffaċilitaw l-aċċess għal sorsi xierqa ta' finanzjament u 
jappoġġjaw l-intraprenditorija, li huma kritiċi għall-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi 
u l-inklużjoni; jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-komplementarjetà bejn l-istrateġija 
industrijali ġdida u l-pjan ta' azzjoni għal ekonomija ċirkolari l-ġdid li huwa mistenni li 
joħloq sa 700 000 impjieg ġdid fl-UE kollha sal-2030, li ħafna minnhom se jkunu ta' 
benefiċċju b'mod partikolari għall-SMEs;

12. Jenfasizza l-ħtieġa ta' komponent soċjali b'saħħtu fl-istrateġija industrijali tal-UE u 
diġitalizzazzjoni inklużiva tal-industrija; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-
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fondi suffiċjenti u l-mekkaniżmi effiċjenti permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) u fondi oħrajn. jitlob li l-istrateġija tindirizza l-
ħtiġijiet ta' reġjuni industrijali teknoloġikament inqas avvanzati, inklużi dawk 
dipendenti ħafna fuq fjuwils fossili solidi u dawk koperti mill-Artikolu 174 tat-TFUE, u 
biex jiġu żgurati l-investimenti meħtieġa fl-infrastruttura bħall-kopertura tal-internet 
broadband;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi inkluż ir-riskju tat-telf ta' impjiegi minħabba tranżizzjoni 
industrijali u r-responsabbiltà tal-awtoritajiet fil-protezzjoni soċjali; jistieden lill-Istati 
Membri jiżguraw pagi u appoġġ adegwati għall-ħaddiema f'din it-tranżizzjoni, b'enfasi 
fuq l-impjegabbiltà u l-benesseri, u biex jikkunsidraw firxa usa' ta' miżuri ta' protezzjoni 
soċjali bħalma huma skemi nazzjonali ta' introjtu minimu garantit, benefiċċji tal-qgħad, 
allowances għall-appoġġ tal-familja, allowances għat-tisħin, pensjonijiet adegwati, 
boroż ta' studju għall-istudenti, ħlas ta' apprendistati u appoġġ għal persuni b'diżabilità 
sabiex jiġi żgurat livell deċenti ta' għajxien;

14. Jissottolinja li investimenti fis-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali jgħinu biex jiġu 
evitati mard relatat max-xogħol, inċidenti u strapazz fiżiku u psikoloġiku ta' ħsara, u 
għandhom effett pożittiv tanġibbli fuq l-ekonomija billi jikkontribwixxu għal karrieri 
tax-xogħol sostenibbli u bi prestazzjoni aħjar; ifakkar li skont il-Kummissjoni, euro 
wieħed li jintefaq fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jagħti mill-inqas 
żewġ euro lura; jenfasizza li s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol għandhom 
ikunu prijorità anke fl-istrateġija industrijali ġdida għall-Ewropa;

15. Jilqa' ż-żieda tar-riżorsi allokati għall-JTF, filwaqt li jqis li 160 000 impjieg fis-settur 
tal-estrazzjoni tal-faħam jistgħu jintilfu sal-2030 bħala parti mill-proċess ta' tranżizzjoni 
industrijali fit-tul filwaqt li setturi oħra bħall-industriji intensivi fl-enerġija jew l-
industrija tal-karozzi se jiġu kkonfrontati wkoll minn tibdil strutturali profond;

16. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-qrib l-impatt tad-dipendenza tal-Ewropa fuq l-
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, b'mod partikolari ċ-Ċina u pajjiżi oħra fejn l-Istat 
jeżerċita influwenza sinifikanti fuq is-suq b'konsegwenzi inġusti għal negozji u 
impjegati tal-UE;

17. Jirrikonoxxi l-approċċ imfassal apposta li l-Kummissjoni se tieħu meta tfassal 
programmi skont l-istrateġija industrijali; jitlob li dan l-approċċ ikun parti minn 
perspettiva realistika li tkopri l-ħtieġa reali ta' kull ekosistema;

18. Fid-dawl tal-protezzjoni tal-impjiegi Ewropej, jenfasizza n-neċessità li tiġi riformata l-
liġi tal-kompetizzjoni tal-UE, filwaqt li jiġi żgurat li l-UE tibqa' miftuħa u attraenti għal 
investiment barrani fil-qafas tal-istat tad-dritt u l-istandards tal-UE;

19. Jenfasizza li l-kapaċità tal-attrazzjoni, ir-reklutaġġ u ż-żamma ta' forza tax-xogħol 
ikkwalifikata hija essenzjali għal industrija kompetittiva u sostenibbli tal-UE; iqis li 
politiki attivi fis-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ f'setturi u impjiegi orjentati 
lejn il-futur, kundizzjonijiet deċenti tal-impjieg u tax-xogħol, kura tat-tfal aċċessibbli u 
affordabbli, ħiliet u kompetenzi, b'mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali (VET) u tal-ħiliet diġitali, huma essenzjali biex jiġu indirizzati n-
nuqqasijiet tal-ħiliet kurrenti u futuri u biex tiġi appoġġjata l-bidla lejn mudelli 
sostenibbli ta' produzzjoni u ta' għoti ta' servizzi; Jemmen li l-investiment fit-tagħlim tul 
il-ħajja individwalizzat, l-intraprenditorija, inklużi kooperattivi u intrapriżi soċjali, il-
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kompetenza diġitali u r-riżorsi umani huwa importanti biex jiġu żgurati t-titjib tal-ħiliet 
u t-taħriġ mill-ġdid effiċjenti u f'waqthom tal-ħaddiema u tal-persuni li qed ifittxu 
impjieg, u b'hekk joħloq forza tax-xogħol b'saħħitha u reżiljenti, u għandu jkun parti 
integrali mill-Istrateġija Industrijali tal-UE;  jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni 
biex tiżgura l-komplementarjetà bejn l-għanijiet tal-Istrateġija Industrijali ġdida, il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-aġġornament mistenni tal-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa 
billi tiffoka fuq miżuri konkreti u strateġiji kkoordinati għall-adulti sabiex ikunu jistgħu 
jsaħħu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom biex jadattaw ruħhom għal rekwiżiti, domandi u 
tranżizzjonijiet li qed jinbidlu fis-suq tax-xogħol;

20. Jirrikonoxxi li n-nuqqas u l-ispariġġ fil-ħiliet huma fost l-akbar sfidi li qed jiffaċċjaw in-
negozji llum, u dan jimpedixxi l-produzzjoni u t-tkabbir, u jenfasizza li l-ħiliet 
għandhom jaqblu mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; iqis li s-sħab soċjali għandu jkollhom 
rwol ewlieni fl-identifikazzjoni ta' defiċit u nuqqasijiet ta' ħiliet futuri u fl-iżvilupp ta' 
programmi ta' edukazzjoni u taħriġ, inkluż taħriġ fuq il-post tax-xogħol, u jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw ippjanar strateġiku integrat u 
kooperazzjoni mtejba, u biex irawmu skambji ta' informazzjoni bejn l-atturi rilevanti 
kollha, inklużi fornituri tal-VET, raggruppamenti industrijali, universitajiet, servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi, intrapriżi, trade unions u awtoritajiet lokali u reġjonali, 
b'attenzjoni partikolari għal ħiliet ġodda għal okkupazzjonijiet u setturi ġodda; 
jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza ta' strutturi ta' appoġġ bħal networks tal-SMEs, 
aġenziji tal-iżvilupp reġjonali, raggruppamenti ta' innovazzjoni u konsulenza għal 
negozji ġodda għall-ħolqien ta' ktajjen tal-valur industrijali lokali u reġjonali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-mobilità tal-forza tax-xogħol u jiżguraw 
il-portabbiltà u r-rikonoxximent sħiħ tal-ħiliet u l-kwalifiki professjonali u l-protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali tal-ħaddiema mobbli fi ħdan l-UE u jiżviluppaw 
politiki li jattiraw ir-riċerkaturi, l-istudenti bi prestazzjoni għolja u l-ħaddiema tas-
sengħa minn pajjiżi terzi;

21. Jirrimarka li l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-IA jippreżenta kemm opportunitajiet kif ukoll 
sfidi għas-suq tax-xogħol u l-industrija tal-UE tal-futur; jinnota li l-UE għandha l-
potenzjal li ssir mexxej globali fil-promozzjoni ta' approċċ soċjalment responsabbli għal 
din it-teknoloġija u l-użu tagħha; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati 
Membri, is-sħab soċjali u partijiet interessati rilevanti oħra biex tipprovdi rispons 
adegwat għall-bidliet settorjali li jeħtieġu programm adegwat għat-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema, u t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-istandards etiċi u ta' sikurezza 
Ewropej għall-IA; jenfasizza li sabiex jissaħħaħ ukoll is-suq uniku, hemm il-ħtieġa li 
jiġu indirizzati r-reazzjonijiet potenzjali mis-soċjetà kif ukoll li jiġu żviluppati kunċetti 
u ideat li jistgħu jkunu tweġiba għal dawn l-isfidi, inklużi l-aspetti ta' tassazzjoni 
possibbli tal-postijiet tax-xogħol issostitwiti mir-robotika;

22. Jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri jirrispettaw u jsaħħu s-sħab soċjali, jestendu l-
kopertura tan-negozjar kollettiv, u jieħdu miżuri biex jippromwovu densità għolja ta' 
trade unions u l-assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi, sabiex jiġi żgurat settur industrijali 
demokratiku, inklużiv u soċjalment ġust; jenfasizza li djalogu soċjali effettiv huwa 
għodda essenzjali biex tiġi żgurata tranżizzjoni demokratika, inklużiva u ġusta fis-settur 
industrijali; jemmen li l-kooperazzjoni konġunta bejn l-Unjoni, l-Istati Membri, is-sħab 
soċjali u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tas-soċjetà ċivili toħloq ambjent għat-
tkabbir tal-industrija Ewropea u li l-istrateġija industrijali ġdida għandha tirrifletti t-
tradizzjonijiet tas-suq soċjali tal-UE u tinkludi bis-sħiħ is-sħab soċjali permezz ta' qafas 
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ta' governanza b'saħħtu; jenfasizza li d-djalogu soċjali jikkontribwixxi kemm għal 
kompetittività ekonomika kif ukoll għal koeżjoni soċjali; jitlob aktar tisħiħ tad-djalogu 
soċjali fl-Ewropa kollha sabiex jiġu bbilanċjati r-relazzjonijiet industrijali u jiġi 
promoss in-negozjar kollettiv; jenfasizza li kwalunkwe strateġija industrijali għandha 
tqiegħed il-ħaddiema, ir-rappreżentanti u t-trade unions tagħhom fil-qalba tal-azzjoni 
tagħha sabiex tiżgura li din tiffunzjona b'mod demokratiku; jitlob lill-Kummissjoni 
tinkludihom fil-proċess kollu;

23. Jenfasizza l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar mgħaġġla ta' apprendisti żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol permezz ta' apprendistati ta' kwalità għolja u mħallsa; jistieden lill-Istati Membri 
jippromwovu l-kultura tal-VET miż-żmien tal-edukazzjoni primarja, li fiha huma 
apprezzati l-impjiegi u t-triq tal-edukazzjoni tal-VET ssir triq mixtieqa u prevedibbli;

24. Jenfasizza r-rwol tal-aċċessibbiltà tal-attivitajiet tat-tagħlim fil-ħolqien ta' kultura ta' 
tagħlim tul il-ħajja; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u tħeġġeġ aktar opportunitajiet 
għall-aċċess ta' attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, bħal programmi universitarji għall-
adulti u l-anzjani, ċentri ta' tagħlim pubbliku, vawċers għal attivitajiet ta' tagħlim, 
korsijiet online miftuħin massivi, aktar fondi għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
fil-qasam edukattiv, fondi u attivitajiet ta' tranżizzjonijiet ta' karrieri;

25. Jilqa' l-ħidma tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), b'mod partikolari fir-
rigward tal-edukazzjoni vokazzjonali, fit-trawwim tal-mobilità u l-għajnuna lill-pajjiżi 
sħab fl-operat tat-tranżizzjonijiet tagħhom u l-iżvilupp tal-kapital uman permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom u s-suq tax-xogħol; jitlob aktar 
kooperazzjoni dwar l-għarfien, il-kondiviżjoni ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki bejn 
is-Cedefop, l-Eurofound, l-SEAE u l-Kummissjoni;

26. Iqis li l-pandemija reċenti ssottolinjat l-importanza tas-soluzzjonijiet diġitali u favur l-
ambjent, b'mod partikolari t-telexogħol u l-ħtieġa li jiġu stabbiliti standards minimi 
komuni fil-livell Ewropew sabiex jiġu mħarsa s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u biex 
jiġi żgurat l-involviment tas-sħab soċjali; jemmen li t-telexogħol joffri opportunitajiet 
bħal bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 
relatati mal-vjaġġi ta' kuljum, u opportunitajiet ta' impjieg imtejba għall-persuni 
b'diżabilità, persuni li jindukraw, żgħażagħ u persuni f'żoni remoti, filwaqt li fl-istess 
ħin jirrikonoxxi li hemm ħafna sfidi relatati mad-diviżjoni soċjali, professjonali u 
diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas leġiżlattiv bil-għan li tirregola l-
kundizzjonijiet tat-telexogħol fl-UE kollha u tiżgura kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol 
u tal-impjieg fl-ekonomija diġitali;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi aġġornament ambizzjuż tal-Pjan ta' Azzjoni għall-
Edukazzjoni Diġitali Ewropew, wieħed li jiddemokratizza t-tagħlim mill-bogħod, 
jinkludi t-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni mhux formali, jiżgura finanzjament aħjar 
biex il-ħiliet diġitali jsiru prijorità assoluta u jżid il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri; 
jistieden lill-Kummissjoni tesplora r-rwol importanti u l-potenzjal tat-telexogħol u t-
tagħlim elettroniku fis-settur pubbliku u privat, filwaqt li ħadd ma jitħalla jibqa' lura;

28. Jenfasizza li l-politika dwar it-tibdil fil-klima għandha tiġi implimentata b'mod li 
jappoġġja teknoloġiji, investimenti u innovazzjonijiet ġodda u għaldaqstant il-ħolqien 
tal-impjiegi; jenfasizza li filwaqt li t-tranżizzjoni ekoloġija għandha l-potenzjal li toħloq 
impjiegi ekoloġiċi ġodda, kwalunkwe pjan biex jiġu ddekarbonizzati l-industriji 
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Ewropej irid jiġi akkumpanjat minn mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-
fruntiera konformi mad-WTO li jkun komplementari għal miżuri eżistenti ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;

29. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw oqfsa ta' ristrutturar preventivi effettivi u qafas tat-
tieni opportunità li jippermettu lid-debituri onesti f'diffikultà finanzjarja biex 
jirrestawraw il-vijabbiltà u jevitaw l-insolvenza, u biex ma jiskoraġġixxuhomx milli 
jippruvaw ideat ġodda;

30. Jenfasizza li l-bilanċ bejn il-ġeneri u l-kisba tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jridu 
jkunu waħda mill-prinċipji ewlenin tal-istrateġija industrijali tal-UE; jistieden lill-
Kummissjoni tinkludi perspettiva tal-ġeneru fl-istrateġija tal-politika industrijali tagħha, 
b'mod partikolari fil-miżuri tagħha biex tindirizza t-trasformazzjonijiet diġitali u 
ekoloġiċi, u biex tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali, fl-
intraprenditorija, fl-edukazzjoni u fl-impjiegi fis-setturi STEM u tal-ICT sabiex jiġi 
eliminat kwalunwke distakk industrijali u diġitali bejn il-ġeneri; jistieden lill-Unjoni, 
lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jeliminaw kwalunkwe diskriminazzjoni fil-pagi 
bbażata fuq l-età jew il-ġeneru fis-settur industrijali u jiżguraw, f'konformità mal-liġi u 
l-prattiki nazzjonali, li l-ħaddiema kollha jkunu intitolati għal pagi adegwati permezz ta' 
jew ftehimiet kollettivi jew pagi minimi statutorji; jistieden lill-Istati Membri biex fl-
aħħar nett jiżblokkaw il-proposta għal Direttiva dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet tal-2012 
sabiex jiżdied il-proporzjon tan-nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità ta' wara l-2020 
tindirizza u tippromwovi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fis-setturi u l-postijiet tax-
xogħol industrijali u fis-soċjetà kollha, billi tindirizza d-diskriminazzjoni, trawwem is-
solidarjetà u tiżgura l-aċċessibbiltà billi tneħħi l-ostakli fiżiċi, diġitali, edukattivi u 
soċjali u tibni fuq teknoloġiji ta' assistenza diġitali; iħeġġeġ lis-settur industrijali biex 
jimplimenta bis-sħiħ il-prinċipju ta' disinn għal kulħadd sabiex jagħmel l-aċċessibbiltà 
sħiħa prinċipju mill-fażi ta' disinnl u biex jieħu sehem fi djalogu mal-organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità;

32. Jenfasizza li l-Unjoni u l-Istati Membri jridu jibqgħu magħquda fil-promozzjoni tal-
pożizzjoni tal-industrija Ewropea fid-dinja, filwaqt li joħolqu bażi industrijali wiesgħa u 
kompetittiva f'konformità mal-mira tan-newtralità klimatika tal-2050; jenfasizza li l-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, il-protezzjoni soċjali, servizzi pubbliċi li jiffunzjonaw 
tajjeb u l-istat tad-dritt għandhom rwol importanti fil-prosperità tal-attivitajiet 
industrijali f'dan il-kuntest;

33. Jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, fil-kuntest tal-politika industrijali 
Ewropea, li l-appoġġ finanzjarju u s-sussidji jingħataw biss lill-intrapriżi li 
jikkonformaw mal-ftehimiet kollettivi applikabbli; jissottolinja, barra minn hekk, li l-
għajnuna ta' emerġenza wara sitwazzjoni ta' kriżi, bħall-COVID-19, għandha tiġi 
pprovduta biss lill-kumpaniji li jżommu lura mix-xiri mill-ġdid tal-azzjonijiet, iħallsu 
dividendi lil azzjonisti u jagħtu bonusijiet lil eżekuttivi u li mhumiex irreġistrati f'rifuġji 
fiskali;
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATUR

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Adam Bielan

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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. Jissottolinja li l-pandemija tal-COVID-19 ħalliet impatt serju fuq l-ekonomija Ewropea 
u globali, kemm f'termini ta' finanzi pubbliċi kif ukoll tal-kapaċità tas-settur privat li 
jipprovdi opportunitajiet ta' impjiegi u li jinvesti r-risorsi f'assi jew innovazzjonijiet; 
jenfasizza li kkawżat ukoll dewmien kemm fil-manifattura kif ukoll fl-adattamenti 
obbligatorji li joħorġu mil-leġiżlazzjoni; jikkonkludi, barra minn hekk, li wriet id-
dipendenza tal-UE f'ċerti ktajjen tal-valur strateġiċi; jemmen li l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra miżuri, inkluż permezz ta' politiki ta' governanza, li se jiżguraw il-
funzjonament xieraq tas-suq uniku kif ukoll ir-reżiljenza u l-awtonomija ta' setturi 
strateġiċi tal-industrija Ewropea;

2. Jistenna, għalhekk, li l-Istrateġija Industrijali, imħejjija qabel it-tifqigħa u ppubblikata fi 
stadju bikri tal-pandemija fl-Ewropa, se tirrikjedi reviżjoni sostanzjali biex tirrifletti l-
bidliet fil-ħarsa ġenerali ekonomika u l-missjoni l-ġdida tal-Kummissjoni: li tiffoka fuq 
it-tranżizzjoni industrijali, tirritorna l-ekonomiji madwar l-UE lejn it-tkabbir, u 
tindirizza d-diverġenzi li qed jikbru billi ssaħħaħ l-ekonomiji tal-Istati Membri, kemm 
fit-Tramuntana u fin-Nofsinhar kif ukoll fil-Lvant u fil-Punent; jistieden lill-
Kummissjoni tiddefinixxi sforzi komprensivi, ambizzjużi u sostenibbli għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini u n-negozji; iqis li dan jeħtieġ approċċ Ewropew komuni;

3. Jissottolinja li l-Kummissjoni jeħtiġilha taġixxi biex tirrimedja t-tfixkil tas-suq uniku; 
jissottolinja, barra minn hekk, li l-Istrateġija m'għandhiex biss treġġa' lura s-suq uniku 
għall-pożizzjoni preċedenti tiegħu, abbażi tal-eliminazzjoni tat-tfixkil marbut mal-
pandemija tal-COVID-19; jemmen li din il-politika industrijali għandha twassal ukoll 
għal żvilupp aktar reżiljenti u sostenibbli, tneħħi l-ostakli mhux ġustifikati li fadal għas-
suq uniku, inkluż fis-servizzi, u tiżgura l-implimentazzjoni u l-infurzar effikaċi u ġusti 
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tar-regoli tas-suq uniku;

4. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq, flimkien mal-Istati Membri, analiżi komprensiva u 
transsettorjali tal-ekonomiji fi ħdan l-UE, sabiex tifhem il-profondità tal-impatt kkawżat 
mill-pandemija tal-Covid-19, u biex tivvaluta l-firxa ta' tfixkil fil-ktajjen tal-valur 
transfruntiera; iqis li din hi bażi ta' evidenza essenzjali sabiex il-Kummissjoni toħroġ 
rakkomandazzjonijiet aġġornati u tiddetermina l-politiki ewlenin li se jsaħħu rkupru 
kollettiv fuq terminu twil fi ħdan is-suq uniku li ma jħalli lil ħadd lura;

5. Iqis li, abbażi ta' din il-bażi ta' evidenza komprensiva, l-istrateġija industrijali l-ġdida 
tal-Kummissjoni għandha tipprijoritizza l-irkupru ekonomiku sostenibbli u ġust, it-
tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi, u l-benesseri u l-opportunitajiet taċ-ċittadini u tal-
konsumaturi, sabiex tissottolinja l-impenn komuni li tibni mill-ġdid u ssaħħaħ ir-
reżiljenza tas-suq uniku u l-industrija Ewropea, u twassal benefiċċji għall-Istati Membri 
kollha, iċ-ċittadini u n-negozji tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni 
mill-qrib lill-prinċipji tat-tfassil aħjar tal-liġijiet, inkluża l-valutazzjoni speċifika tal-
proposti tal-Kummissjoni biex jiġi kkunsidrat ir-rispett għall-proporzjonalità, sabiex jiġi 
żgurat li l-isforzi kollha jappoġġjaw l-iżvilupp ta' suq uniku b'saħħtu; ifakkar f'dan ir-
rigward il-prinċipju "one-in, one-out" approvat mill-Kummissjoni biex titnaqqas il-
burokrazija;

6. Jenfasizza li hu vitali li tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekosistemi industrijali Ewropej tas-
suq uniku, li tirrikjedi qafas leġiżlattiv ambizzjuż, inkluż l-indirizzar tal-kompetizzjoni 
u l-oqfsa tal-għajnuna mill-Istat; jilqa' l-14-il ekosistema identifikati mill-Kummissjoni, 
u l-ħtieġa li wħud mill-attivitajiet kritiċi tagħhom jiġu orjentati mill-ġdid lejn is-suq 
intern, u dan għandu jikkontribwixxi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-industrija Ewropea, 
tissaħħaħ l-awtonomija tagħha u titnaqqas id-dipendenza fuq pajjiżi terzi;

7. Ifakkar li matul il-pandemija tal-COVID‑19, diversi setturi kritiċi, bħalma huma s-
setturi tal-ikel, il-farmaċewtika, u l-katini tal-provvista tagħhom, esperjenzaw tfixkil 
kbir, li ġiegħel lill-produtturi u lill-proċessuri jidentifikaw fonituri ġodda u jsibu swieqi 
alternattivi; jissottolinja li, biss wara valutazzjoni tal-impatt fil-fond, strateġija 
industrijali riveduta għandha tixpruna l-bidliet meħtieġa b'mod ġust u sostenibbli sabiex 
tevita l-kollass futur tal-ktajjen tal-provvista u l-waqfien tal-produzzjoni f'setturi kritiċi 
bħala riżultat tar-rilokazzjonijiet, u tiżgura li l-UE ma tibqax dipendenti fuq l-
importazzjonijiet ta' prodotti essenzjali u mediċini minn pajjiżi terzi f'każ ta' kriżi ġdida, 
filwaqt li tiggarantixxi l-kompetittività tal-ekonomija tal-UE;

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex fl-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tintegra mekkaniżmi 
li jistabilizzaw l-ispejjeż tal-produzzjoni industrijali sostenibbli tal-UE, filwaqt li 
jiżguraw il-kompetittività tal-industrija tal-UE fis-suq globali;

9. Jenfasizza li l-kompetittività industrijali tal-UE sserraħ mhux biss fuq ktajjen tal-
provvista li jiffunzjonaw sew u l-libertà tal-moviment tal-merkanzija, iżda speċjalment 
fuq suq uniku li jiffunzjona kompletament fis-servizzi; ifakkar fil-proċess ta' 
"servitizzazzjoni" li għaddej tal-industrija; jissottolinja li l-Kummissjoni jeħtiġilha tqis 
kif se tapprofondixxi s-suq uniku għal servizzi transfruntiera bħala parti minn sett ta' 
prijoritajiet riveduti, meta jitqies il-potenzjal dokumentat għat-tisħiħ tal-kompetittività u 
t-tkabbir fl-UE kollha; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-ostakli eżistenti regolatorji 
u mhux regolatorji għas-suq intern li mhumiex ġustifikati u li xi kultant jirriżultaw minn 
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regoli nazzjonali restrittivi u kumplessi, kapaċitajiet amministrattivi limitati u 
traspożizzjoni imperfetta tar-regoli tal-UE, kif ukoll l-infurzar inadegwat tagħhom, 
filwaqt li żżomm standard għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur; jenfasizza l-importanza 
ta' governanza aktar flessibbli u trasparenti għall-integrazzjoni ulterjuri tas-suq intern u 
l-industrija tiegħu permezz ta' monitoraġġ, prestazzjoni u għodod tal-gvern elettroniku 
mtejba bħat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern, network SOLVIT imsaħħaħ u l-
portal diġitali;

10. Jenfasizza l-importanza li l-Ewropa ssir mudell globali ta' sostenibbiltà, li huwa ċentrali 
għall-pjanijiet għall-iżvilupp tal-industrija Ewropea, u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
avvanzata l-ekonomija ċirkolari u titħeġġeġ il-produzzjoni sostenibbli billi jiġu offruti 
inċentivi għall-innovazzjoni; ifakkar li tranżizzjoni b'suċċess lejn suq uniku aktar 
sostenibbli teħtieġ livell ogħla ta' fiduċja bejn l-Istati Membri; iqis li strateġija 
industrijali ġdida għandha tiffoka, fost affarijiet oħra, fuq il-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
industriji ekoloġiċi, f'konformità mal-Patt Ġdid Ekoloġiku; jissottolinja l-ħtieġa li 
tissaħħaħ l-industrija Ewropea sabiex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta' swieq ġodda u 
armonizzati biex titwettaq l-ekonomija ċirkolari; jenfasizza l-importanza tas-suq intern 
fl-użu mill-ġdid tal-materja prima primarja u sekondarja, f'konformità sħiħa mal-
leġiżlazzjoni applikabbli;

11. Ifakkar fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019, filwaqt li 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jibbenefikaw minnu l-Istati 
Membri kollha, u li jispeċifika li l-leġiżlazzjoni u l-politiki rilevanti kollha tal-UE 
jeħtieġ ikunu konsistenti mat-twettiq tal-objettiv tan-newtralità klimatika u 
jikkontribwixxu għalih, filwaqt li jippreservaw il-kompetittività tal-UE; jitlob, 
għalhekk, li jkun hemm strumenti, inċentivi u investimenti xierqa biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni kosteffikaċi u ġusta; jemmen li dan il-qafas għandu jqis iċ-ċirkustanzi 
nazzjonali u punti ta' tluq differenti; jenfasizza li l-istrateġija industrijali riveduta jeħtieġ 
li tikkontribwixxi għal suq intern aktar sostenibbli, filwaqt li fl-istess ħin tqis il-ħtieġa li 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur;

12. Jissottolinja li settur pubbliku b'saħħtu flimkien ma' industrija prosperuża jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod attiv, bl-investiment u bl-iżvilupp tal-infrastruttura industrijali, 
biex jiffaċilitaw it-trasformazzjoni meħtieġa tal-ekonomija u s-soċjetà tal-UE, li hija 
meħtieġa wkoll mill-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jirrikonoxxi f'dan il-kuntest 
li l-maġġoranza tas-setturi pubbliċi u privati se jiffaċċjaw restrizzjonijiet finanzjarji 
sinifikanti fis-snin li ġejjin; jenfasizza, barra minn hekk, li t-trasformazzjoni se tkun 
intensiva fil-kapital u għandha tirrifletti r-restrizzjonijiet fuq l-investiment li qed 
tiffaċċja l-industrija, kif ukoll ir-restrizzjonijiet addizzjonali fuq il-baġits tal-Istati 
Membri, li jirriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19; iħeġġeġ, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex ikollha djalogu attiv u miftuħ mas-setturi industrijali u l-partijiet 
ikkonċernati rilevanti kollha, filwaqt li tiżgura li l-bidliet fil-leġiżlazzjoni l-ġdida ma 
jkollhomx impatt negattiv fuq is-suq uniku; jesprimi tħassib dwar pass mhux ugwali ta' 
żvilupp, partikolarment f'partijiet inqas żviluppati tal-UE u fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, fejn it-trasformazzjoni teħtieġ miżuri aktar sinifikattivi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tadotta mudell li jinkorpora l-flessibbiltà u l-appoġġ fl-istrateġija 
industrijali riveduta tagħha sabiex tiżgura li ħadd ma jitħalla lura; ifakkar, f'dan il-
kuntest, li l-impenn u l-approċċ tal-Ewropa spjegati fid-dettall fil-Pjan ta' Rkupru tal-
Kummissjoni għall-Ewropa huma mezz biex jiġi ffaċilitat aktar l-ilħuq tal-objettivi 
ġenerali tal-UE;
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13. Jenfasizza l-importanza tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-UE, inkluż fil-verifika ta' 
materjali ta' input industrijali qabel ma jidħlu fis-suq intern; jissottolinja li t-teknoloġiji 
ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali (IA), l-internet tal-oġġetti (IoT) u r-robotika jiżvolġu 
rwol importanti u proporzjonali għall-potenzjal tagħhom li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta' proċessi u innovazzjonijiet industrijali, joffru benefiċċji għall-konsumaturi 
permezz ta' prodotti u servizzi innovattivi u għan-negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex timplimenta suq uniku Ewropew 
diġitali u tad-data biex tiffaċilita l-opportunitajiet transfruntiera fl-UE kollha għan-
negozji u ċ-ċittadini, u biex tinvesti b'mod sinifikanti f'networks reżiljenti u siguri 
b'veloċità għolja disponibbli fir-reġjuni kollha, fl-IA, fl-ekonomija tad-data, u fil-
produzzjoni intelliġenti u 3D; jissottolinja, barra minn hekk, li l-politika industrijali 
għandha tqis il-qafas legali tal-Unjoni fejn jidħlu s-sikurezza u r-responsabbiltà tal-
konsumatur, u għandha tadatta ruħha fiż-żmien dovut għall-iżviluppi teknoloġiċi, b'tali 
mod li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi, fiduċja f'teknoloġiji ġodda u 
ċertezza legali għan-negozji;

14. Jenfasizza r-rwol sinifikanti li għandu l-akkwist pubbliku fit-tiswir tal-industrija 
Ewropea, u li jista' jgħin biex jitrawmu swieq għal prodotti innovattivi u sostenibbli, 
inkluż permezz tal-inkoraġġiment ipprovdut mill-qafas volontarju attwali tal-Akkwist 
Pubbliku Ekoloġiku; iqis li l-benefiċċji tal-politiki tal-akkwist pubbliku jistgħu jitwasslu 
aktar jekk il-leġiżlazzjoni rilevanti tiġi implimentata, armonizzata u ssimplifikata b'mod 
korrett; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq analiżi fil-fond ta' kif l-assimilazzjoni tal-
kriterji soċjali u ambjentali mal-kriterji ekonomiċi tista' tkun ta' benefiċċju għall-qafas 
Ewropew tal-akkwist pubbliku, b'attenzjoni speċjali għall-infiq effiċjenti tal-flus tal-
kontribwenti, il-livell ta' żieda fil-parteċipazzjoni tal-SMEs, u l-impatt fuq l-
investimenti strateġiċi; jenfasizza li suq Ewropew għall-akkwist pubbliku joffri 
opportunitajiet sinifikanti għall-kumpaniji li jinsabu kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE; 
jissottolinja għalhekk il-ħtieġa li jiġi applikat il-prinċipju tar-reċiproċità, b'mod 
partikolari meta l-kumpaniji Ewropej jiġu mċaħħda minn opportunitajiet indaqs f'pajjiżi 
terzi; jinnota, f'dan ir-rigward, il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-kisba ta' 
kundizzjonijiet ekwi fir-rigward tas-sussidji barranin (COM(2020)0253);

15. Jemmen li r-regoli li jirregolaw il-kompetizzjoni fl-UE għandhom jiġu modernizzati, 
sabiex ikunu xierqa kemm biex jipproteġu l-integrità tas-suq uniku Ewropew kif ukoll 
għall-kuntest ekonomiku globali, u anke biex jappoġġjaw il-ħolqien ta' kontendenti 
Ewropej li jkunu kapaċi jikkompetu ma' mexxejja globali, jgħinu lill-Istati Membri 
jiksbu tmexxija teknoloġika u jimblukkaw l-akkwiżizzjoni ostili ta' kumpaniji strateġiċi 
fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex, sadanittant, tiżgura li l-oqfsa temporanji 
approvati għall-għajnuna mill-Istat ma jxekklux il-kompetizzjoni fi ħdan is-suq uniku 
fit-terminu medju sa twil; jemmen li huwa importanti wkoll li jiġu protetti l-interessi tal-
SMEs, tal-mikrointrapriżi u tan-negozji ġodda; jistieden lill-Kummissjoni biex, fl-istess 
ħin, tippermetti l-użu effikaċi tal-għajnuna mill-Istat fl-Istati Membri fejn li jiġi evitat 
tfixkil ekonomiku sostanzjali huwa vitali; jenfasizza li kompetizzjoni li ma tiffunzjonax 
sewwa tillimita l-għażliet tal-konsumaturi u ddgħajjef il-benessri tagħhom;

16. Jenfasizza li l-istrateġija industrijali għandha tappoġġja l-prinċipji ta' kummerċ ħieles, 
ġust u sostenibbli, kif ukoll l-impenn tal-UE li taħdem mas-sħab globali tagħna fuq ir-
riforma tas-sistema kummerċjali multilaterali; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara kif 
għandha l-ħsieb li żżomm dawn l-impenji filwaqt li tippromwovi l-emerġenza ta' 
mexxejja globali mill-Ewropa;
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17. Jenfasizza li l-livell għoli ta' diverġenza fil-kontrolli ta' prodotti minn pajjiżi terzi, fil-
proċeduri doganali u fil-politiki ta' sanzjonijiet fil-punti ta' dħul tal-UE fl-Unjoni 
Doganali sikwit jirriżulta mhux biss f'distorsjonijiet tal-flussi kummerċjali u tal-katini 
tal-provvista, iżda wkoll f'riskji sinifikanti għas-saħħa u s-sikurezza għall-konsumaturi 
fis-suq uniku; jinsisti li l-Kummissjoni tiżgura li l-kontrolli doganali fl-UE kollha 
jsegwu l-istess standards, permezz ta' mekkaniżmu dirett unifikat ta' kontroll doganali, 
b'koordinazzjoni mal-Istati Membri u b'konformità sħiħa mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

18. Ifakkar li bosta setturi, bħall-inġinerija mekkanika, il-loġistika, l-ikel, il-farmaċewtiċi, 
it-tagħmir mediku, is-settur tal-karozzi u l-avjazzjoni, huma fundamentali għall-
ekonomija Ewropea, u li l-Ewropa għandha żżomm it-tmexxija tagħha fihom; ifakkar, 
barra minn hekk, li dawn is-setturi jinsabu taħt pressjoni kostanti minn ħafna 
strasformazzjonijiet mistennija fl-ekonomija futura, u ġew affettwati serjament mill-
impatt tal-pandemija tal-COVID-19; iqis li l-istrateġija industrijali riveduta għandha 
tipprevedi miżuri speċifiċi għal dawn is-setturi, speċjalment is-setturi tal-avjazzjoni u 
awtomobilistiku, inkluż appoġġ finanzjarju xieraq; jemmen li għas-settur 
awtomobilistiku b'mod partikolari, huma meħtieġa miżuri biex tiġi stimulata d-domanda 
għall-vetturi bħala parti mit-tneħħija ta' mudelli eqdem mit-toroq madwar l-UE u s-
sostituzzjoni tagħhom b'mudelli b'emissjonijiet baxxi u mingħajr emissjonijiet permezz 
tal-iskemi ta' xiri lura u ta' sostituzzjoni, u biex jitneħħa kwalunkwe ostaklu għall-
innovazzjonijiet fis-suq billi jiġu żblukkati l-approvazzjoni tat-tip u r-reġistrazzjoni tal-
vetturi tal-aħħar teknoloġija u jsir investiment f'infrastrutturi orjentati lejn il-futur bħall-
istazzjonijiet tal-iċċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil; jemmen li dawn il-miżuri jistgħu 
jżidu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-kwalità tal-prodotti mixtrija u magħmula fis-suq 
intern kif ukoll isaħħu l-ekonomija tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li 
tipposponi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni li l-applikazzjoni tagħha setgħet ġiet 
affettwata mill-kriżi tal-COVID-19;

19. Jenfasizza l-importanza ta' miżuri u kanali ta' informazzjoni biex l-intrapriżi żgħar, 
mikro u ta' daqs medju, kif ukoll in-negozji ż-żgħar jiġu megħjuna jiddiġitalizzaw 
b'mod effikaċi u javvanzaw lejn "Industrija 4.0"; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri joffru appoġġ lin-negozji l-ġodda u lill-SMEs permezz ta' aktar impenji 
finanzjarji għall-Programm għas-Suq Uniku u ċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali, li se 
jippermettulhom jiżviluppaw u jużaw il-prodotti tagħhom, u b'hekk ikunu jistgħu jilħqu 
b'mod sħiħ il-potenzjal tagħhom għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa, inkluż permezz 
tal-ħolqien tal-katini tal-valur Ewropej f'konformità mal-objettivi sostenibbli; jenfasizza 
l-importanza tal-koordinazzjoni ma' atturi globali importanti oħra fit-teknoloġiji 
emerġenti, li se joħolqu approċċ globalment kompatibbli li jippermetti l-espansjoni 
ħielsa tal-kumpaniji Ewropej, inklużi l-SMEs, fis-swieq globali, u mhux biss dawk 
Ewropej;

20. Jemmen li l-proġetti b'appoġġ Ewropew jiżvolġu rwol ewlieni fit-tisħiħ tad-
dimensjonijiet differenti tas-suq intern, minħabba l-iskala sinifikanti u l-użu tagħhom 
tal-finanzjament; jirrikonoxxi f'dan ir-rigward l-importanza li jinbnew sħubiji ġodda 
f'oqsma strateġiċi, bħall-Alleanza Ewropea tal-Batteriji (EBA), sabiex jinbnew mill-
ġdid ktajjen ta' provvista sostenibbli fl-Ewropa.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Tsvetelina Penkova

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:

A. billi l-industrija domestika hija mutur tal-iżvilupp u t-tkabbir sostenibbli, l-
esportazzjoni, l-innovazzjoni, il-benesseri soċjali u l-prosperità fl-UE; billi l-pandemija 
tal-COVID-19, li kkawżat kriżi soċjoekonomika mingħajr preċedent, wasslet għal 
tfixkil fil-ktajjen tal-valur minħabba r-rilokazzjoni tal-industriji, u wriet li l-UE għandha 
nuqqas ta' awtonomija industrijali strateġika miftuħa f'setturi vitali tal-ekonomija; billi, 
madankollu, il-pandemija wriet ukoll ir-reżiljenza tar-reġjuni tal-UE fl-għoti ta' rispons 
innovattiv għall-isfidi tas-soċjetà;

B. billi l-SMEs tal-UE jistimulaw il-kompetizzjoni fis-suq uniku u għandhom rwol kruċjali 
fl-industrija tal-UE bħala s-sinsla u l-mutur tal-ekonomija; billi l-SMEs b'mod ġenerali, 
u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali b'mod partikolari, intlaqtu ħażin ħafna mill-
pandemija, u esperjenzaw kriżi severa ta' likwidità; billi l-SMEs għandhom għalhekk 
jiġu appoġġati u mħeġġa fil-ħolqien ta' impjiegi innovattivi, ekoloġiċi, ta' kwalità u 
sikuri fit-tranżizzjoni tagħhom lejn is-sostenibilità ambjentali u ekonomija aktar 
diġitalizzata u aktar reżiljenti f'kull reġjun tal-Unjoni, li għandha tinkiseb permezz ta' 
stimoli pjuttost milli għad-detriment tas-setturi produttivi; billi għażla waħda tista' tkun 
li tintuża l-flessibilità eżistenti fi ħdan il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għal dan il-għan;

C. billi l-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa se jkollha rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' 
ekonomija aktar ekoloġika, aktar diġitalizzata u aktar reżiljenti; billi approċċ li jqis l-
ispeċifiċitajiet lokali, pereżempju permezz tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, jgħin lir-
reġjuni joħolqu post fejn l-ekosistemi industrijali innovattivi jistgħu jikbru u 
jiżviluppaw, u jrawwem rabtiet bejn l-industrija, l-SMEs, iċ-ċentri ta' riċerka, il-
komunitajiet lokali u atturi lokali u reġjonali oħra, kif ukoll partijiet interessati 
nazzjonali;

1. Ifakkar li l-futur industrijali tal-UE huwa marbut ma' allinjament tal-ekonomija mal-
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prinċipji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, pjan direzzjonali lejn tkabbir ġdid u żvilupp 
sostenibbli għall-UE, filwaqt li jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u t-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali (l-
Aġenda Diġitali); ifakkar li dawn il-prinċipji għandhom ukoll l-għan li jlaqqgħu 
flimkien liċ-ċittadini, il-muniċipalitajiet, ir-reġjuni u l-Istati Membri, kif ukoll in-
negozji (b'mod partikolari l-SMEs) u partijiet interessati oħra, biex jiżviluppaw settur 
industrijali sostenibbli u għalhekk kompetittiv internazzjonalment, inklużi r-reġjuni fil-
proċess li jiksbu tranżizzjoni ekwa u ġusta, filwaqt li jrawmu l-koeżjoni bejn ir-reġjuni 
kollha, sabiex ħadd ma jitħalla lura;

2. Jenfasizza li l-investimenti fil-manifattura tradizzjonali, flimkien mal-enfasi fuq ir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-użu ta' teknoloġiji innovattivi, it-tranżizzjoni lejn sistema tal-
enerġija sostenibbli, bi prezz raġonevoli u sikura, kif ukoll l-edukazzjoni, it-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema (b'mod partikolari fl-SMEs), għandhom ikunu l-
ixpruni tat-tkabbir industrijali tal-Unjoni, se jrawmu l-koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali u l-kooperazzjoni fost ir-reġjuni kollha tal-UE, u għandhom jirrispettaw id-
diversità u l-karatteristiċi individwali tar-reġjuni, u jippermettulhom jiksbu tkabbir 
ekonomiku ġust, sostenibbli, reżiljenti, b'bilanċ bejn il-ġeneri u inklużiv kemm fiż-żoni 
urbani kif ukoll f'dawk rurali; jenfasizza li l-istrateġija industrijali tal-UE għandha tagħti 
attenzjoni partikolari lill-isfidi tar-reġjuni ultraperiferiċi u reġjuni oħra li qed jiffaċċjaw 
żvantaġġi naturali jew demografiċi kif deskritt fl-Artikoli 349 u 174 tat-TFUE;

3. Jenfasizza li fl-appoġġ tal-SMEs permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej (Fondi SIE) l-għan għandu jkun, fost l-oħrajn, trasformazzjoni ekonomika 
innovattiva, diġitali u bbażata fuq l-għarfien, u tranżizzjoni ġusta lejn UE ekoloġika, 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi, diversifikata u newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju li tkun aktar konnessa u koeżiva, u li għandha l-għan li 
tiżgura impjieg sostenibbli fit-tul fir-reġjuni kollha tagħha permezz tat-tkabbir 
ekonomiku u d-diversifikazzjoni tal-industriji eżistenti permezz tal-kompetittività 
industrijali, filwaqt li jittaffew l-effetti ekonomiċi u soċjali negattivi tar-rilokazzjoni 
industrijali;

4. Itenni li s-setturi pubbliċi u privati għandhom rwol importanti x'jaqdu biex jiffaċilitaw 
tranżizzjoni ġusta billi jippromwovu tranżizzjoni tal-enerġija ekoloġika, ġusta u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija, investimenti ekoloġiċi u blu, l-ekonomija ċirkolari, inkluża 
l-ġestjoni tal-iskart, l-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi, użu responsabbli tar-riżorsi 
eżistenti, sigurtà tal-ikel u t-tranżizzjoni diġitali (u b'hekk il-kompetittività industrijali), 
kif ukoll l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni tar-riskju fir-reġjuni kollha 
tal-UE; ifakkar fil-proposti li saru għall-akkwist pubbliku innovattiv u l-ħtieġa li jiġu 
promossi investimenti pubbliċi fit-tul u kollaborazzjoni pubblika-privata sabiex jiġu 
appoġġati t-tkabbir ekonomiku u t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar nadifa;

5. Jilqa' l-istrument ta' rkupru Next Generation EU, immirat lejn l-iżvilupp ta' politiki ta' 
koeżjoni u industrijali b'saħħithom għall-finanzjament tal-irkupru u l-indirizzar tal-aktar 
ħtiġijiet urġenti ta' rkupru; jinnota madankollu li l-politika ta' koeżjoni tal-UE teħtieġ 
finanzjament suffiċjenti mill-Fondi SIE biex trawwem koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fir-reġjuni kollha tal-UE billi tgħin biex tnaqqas l-inugwaljanzi ekonomiċi u 
soċjali, tikseb konverġenza pożittiva u trawwem l-iżvilupp sostenibbli u reżiljenti għall-
klima, bil-għan li jieqaf u jitreġġa' lura t-telf fil-bijodiversità; jirrikonoxxi, barra minn 
hekk, ir-rwol li l-Fondi SIE jista' jkollhom fir-reġjuni kollha biex jgħinu fl-iżvilupp tal-
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ħiliet u fil-bini tal-kapaċitajiet għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti u t-tranżizzjoni 
diġitali;

6. Jemmen li l-UE għandha tara li tippreserva u tiżviluppa strateġija u produzzjoni 
industrijali li jiżguraw l-awtonomija strateġika Ewropea fil-kuntest ġeopolitiku, it-
tnaqqis tal-ispejjeż u l-iżgurar tad-disponibbiltà u t-twassil ta' servizzi, prodotti u 
tagħmir essenzjali liċ-ċittadini fis-suq uniku; jappella biex ikun hemm sforzi ulterjuri 
biex jiġu ggarantiti ktajjen tal-valur Ewropej b'saħħithom, sabiex tonqos id-dipendenza 
minn pajjiżi terzi fis-setturi strateġiċi ewlenin, u biex tiġi garantita l-provvista ta' 
prodotti sikuri u ta' kwalità għolja biex terġa' tinġieb lura l-manifattura f'reġjuni tal-
Ewropa u biex jiġu rilokalizzati l-faċilitajiet industrijali; jemmen bis-sħiħ, f'dan il-
kuntest, li hemm ħtieġa urġenti li ssir bidla minn ekonomija lineari għal ekonomija 
ċirkolari;

7. Isostni li, bil-ħsieb li tintlaħaq tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija newtrali għall-klima fl-
Unjoni sa mhux aktar tard mill-2050, l-investimenti fil-produzzjoni industrijali ġdida 
jew trasformata f'reġjuni b'intensità qawwija ta' karbonju għandhom jibbenefikaw minn 
investiment pubbliku fit-tul permezz ta' appoġġ finanzjarju sostanzjali mill-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, kif ukoll mill-Fondi SIE, u b'hekk jgħinu biex jiġu eliminati l-faqar 
enerġetiku u d-dumping soċjali, u jitnaqqsu l-emissjonijiet, filwaqt li jiġi żgurat li ħadd 
ma jitħalla lura; Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew1, il-Parlament enfasizza li sabiex l-UE tilħaq l-għanijiet tagħha 
dwar il-klima u s-sostenibbiltà, is-setturi kollha jridu jżidu l-użu tagħhom tal-enerġija 
rinnovabbli u jneħħu gradwalment is-sussidji diretti u indiretti għall-fjuwils fossili fl-
UE u f'kull Stat Membru;

8. Iqis li, bħala konsegwenza tal-pandemija tal-COVID-19, l-UE, flimkien mal-Istati 
Membri, jeħtieġ li tgħin fis-salvagwardja tan-nisġa ekonomika, produttiva u soċjali 
tagħha, is-setturi industrijali u amministrattivi tagħha, u ċ-ċittadini tagħha li ġew 
affettwati serjament mill-kriżi, u batew minn impatt serju fuq is-saħħa u l-konsegwenzi 
ekonomiċi fit-tul; jemmen li għandhom jinstiltu tagħlimiet minn din il-kriżi, 
speċjalment fir-rigward tas-salvagwardja tal-ktajjen tal-valur fis-setturi ewlenin, bħall-
provvisti tas-saħħa; ifakkar fl-importanza li l-SMEs ikunu fil-mira b'mod speċifiku fost 
il-benefiċjarji tal-miżuri tal-fażi ta' rkupru; jinnota li aċċess aktar faċli u flessibbli għall-
finanzjament se jiżgura rkupru rapidu;

9. Jenfasizza li prijorità tal-Istrateġija Industrijali Ġdida għandha tkun l-appoġġ tar-reġjuni 
fid-diversifikazzjoni tal-industriji tagħhom, kif ukoll l-istimolu tal-investiment u l-
innovazzjoni u l-iżvilupp mill-ġdid u t-tisħiħ tar-reżiljenza tal-ekonomiji lokali u 
reġjonali sabiex jitwaqqfu t-tnaqqis u d-depopolazzjoni industrijali tagħhom; jinnota li 
politika industrijali bbażata fuq il-post tippermetti approċċ imfassal apposta li joħloq 
politika bbażata fuq vantaġġi komparattivi eżistenti u li jappoġġa lin-negozji biex jimxu 
lejn operat f'setturi ta' teknoloġija għolja; jemmen li l-Fondi SIE għandhom jimmiraw 
ukoll lejn "imprendituri neqsin" (żgħażagħ, nisa, anzjani u persuni b'diżabilità), li l-
potenzjal intraprenditorjali tagħhom jeħtieġ li jiġi realizzat bis-sħiħ; itenni li, sabiex 
tiżdied il-koeżjoni soċjali u jitnaqqsu l-inugwaljanzi, huwa kruċjali li tissaħħaħ il-
kapaċità intraprenditorjali ta' dawn il-kategoriji tal-forza tax-xogħol bħala forma 
qawwija ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol;

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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10. Jemmen li strateġija industrijali tista' tkun ta' suċċess unikament permezz ta' suq uniku li 
jiffunzjona tajjeb u djalogu soċjali, bl-involviment tal-komunità tan-negozju, it-trade 
unions, l-NGOs, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, u partijiet interessati oħra; 
jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' xenarju ta' finanzjament simplifikat u koerenti mir-
R&Ż sal-użu fis-suq, fil-livell tal-UE, dak nazzjonali u reġjonali, u b'mod partikolari fir-
rigward tal-Fondi SIE, permezz ta' simplifikazzjoni, armonizzazzjoni u komplementarjetà 
tar-regoli tal-istrumenti ta' finanzjament, pereżempju ma' Orizzont Ewropa; iħeġġeġ barra 
minn hekk sinerġiji bejn il-finanzjament mill-UE, dak nazzjonali, dak reġjonali u dak 
privat għal proġetti ta' innovazzjoni mmexxija mill-industrija, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġi appoġġat użu kontinwu tal-fondi u fertilizzazzjoni reċiproka, bl-użu ta' prinċipji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti bħala gwida għall-koordinazzjoni tal-isforzi, it-tisħiħ tal-
effiċjenza it-tnaqqis tal-burokrazija u l-evitar tad-duplikazzjoni.
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ITTRA TAL-KUMITAT GĦAS-SAJD

Is-Sur Cristian-Silviu BUŞOI 
President 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa (2020/2076(INI))

Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għas-Sajd ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2020, iddeċieda li jibgħat l-
opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
ta' hawn taħt.

Dejjem tiegħek,

Pierre Karleskind

SUĠĠERIMENTI

A. billi l-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, ippubblikata mill-Kummissjoni 
Ewropea fl-10 ta' Marzu 2020, għandha bħala għan l-istabbiliment ta' qafas regolatorju 
Ewropew ambizzjuż biex jiġi sfruttat għalkollox il-potenzjal tal-instrustrija Ewropea 
sabiex tinkiseb it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tagħha, filwaqt li tiġi promossa l-
kompetittività internazzjonali tagħha;

B. billi s-setturi tas-sajd u l-akkwakultura u l-valur ta' katina kollha tagħhom huma 
komposti minn diversi SMEs, jirrappreżentaw eluf ta' impjiegi u huma għalhekk parti 
integrali mill-industrija Ewropea u jridu konsegwentement jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tagħha u jibbenefikaw minnha;

C. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew P8_TA(2018)0004 tas-16 ta' Jannar 2018 
dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani appellat għal moratorju fuq l-attivitajiet 
ta' estrazzjoni minerarja minn fond il-baħar;
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D. billi l-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt maġġuri fuq is-setturi tas-sajd u l-
akkwakultura u fuq l-industrija kollha kemm hi, mill-kummerċ tal-ħut għad-
distribuzzjoni u l-ipproċessar. billi ħafna sajjieda, pixxikulturi, proċessuri, bejjiegħ bl-
imnut u distributuri kellhom inaqqsu jew jissospendu l-attivitajiet tagħhom għal 
raġunijiet ta' saħħa pubblika iżda wkoll minħabba tnaqqis kbir fid-domanda għall-frott 
tal-baħar u prodotti tal-akkwakultura b'mod partikolari minħabba l-kollass tal-kanali 
ta' distribuzzjoni tas-servizz tal-ikel (HORECA), li kellu impatt fuq l-industrija sħiħa, 
u dan mhux biss minħabba n-nuqqas ta' materja prima iżda wkoll minħabba l-fatt li l-
industrija kellha tadatta b'mod rapidu l-produzzjoni tagħha għall-miżuri sanitarji l-
ġodda sabiex tkun tista' tkompli bl-attività tagħha u tipprovdi prodotti bażiċi għall-
popolazzjoni f'dan il-waqt kritiku u dan ġegħel lill-produtturi u l-proċessuri 
jidentifikaw fornituri ġodda u jsibu swieq alternattivi;

Il-Kumitat għas-Sajd:

1. Iqis li s-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, il-valur ta' katina kollha tagħhom u 
kwalunkwe settur ieħor marbut magħhom iridu jiġu inklużi fl-istrateġija industrijali 
ġdida għall-Ewropa sabiex jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
jibbenefikaw minnhom, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn is-setturi u 
jittejbu l-kompetittività u l-istabbilità ekonomika ta' dawn is-setturi; jenfasizza r-rwol 
ewlieni tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura fl-iżgurar tal-awtonomija industrijali u 
alimentari tal-Unjoni;

2. Jappella għal strateġija industrijali ġdida għall-Ewropa li tikkontribwixxi għat-
tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tas-setturi tas-sajd u l-akkwakultura u industriji oħra 
relatati mal-ekosistemi tas-sajd u l-akkwakultura, u li tnaqqas l-impronta ekoloġika 
tagħhom u l-impatt tagħhom fuq il-bijodiversità;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi s-setturi tas-sajd u l-akkwakultura inklużi d-
distribuzzjoni u l-ipproċessar, fil-pjan ta' rkupru tal-Unjoni Ewropea, li trid tiġi 
implimentata flimkien mal-introduzzjoni tal-politiki ambizzjużi fil-qasam tal-
industrija, tal-ambjent u dak diġitali; ifakkar fl-importanza tas-settur tas-sajd u tal-
akkwakultura f'termini ta' impjiegi inklużi dawk bi dħul għoli u li jeħtieġu kwalifiki 
għolja għal ħafna żoni kostali u komunitajiet kostali;

Tranżizzjoni ekoloġika

4. Jissottolinja l-importanza li s-settur marittimu, u b'mod partikolari s-sajd, jingħata 
rwol importanti fit-tranżizzjoni ekoloġika billi tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-
politiki marittimi u tas-sajd tal-Unjoni u l-objettiv tan-newtralità klimatika sal-2050; 
Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjan ta' azzjoni għad-dekarbonizzazzjoni tas-
settur marittimu li jinkludi s-settur tas-sajd, insegwitu ta' valutazzjoni tal-impatt; iqis li 
t-titjib tal-vapuri biex dawn jikkonformaw mal-isfidi attwali, b'mod partikolari d-
dekarbonizzazzjoni, se jikkontribwixxi għal ħolqien ta' ħafna impjiegi; jenfasizza l-
importanza li l-impjegati tat-tarzni jiġu mħarrġa b'mod effikaċi għal dan l-għan;

5. Jappella lill-partijiet interessati kollha fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura biex ikunu 
involuti fl-Alleanza Ewropea għall-Idroġenu Nadif bħala parti mill-Istrateġija għall-
Idroġenu ppreżentata mill-Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern, Thierry Breton, 
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fid-9 Lulju 2020;

6. Jappella għal moratorju fuq l-attivitajiet ta' estrazzjoni minerarja minn fond il-baħar, 
kif ukoll għal projbizzjoni tal-esplorazzjoni ta' żejt jew gass jew tat-tħaffir fiż-Żoni tal-
Baħar Protetti (MPAs) u żoni kostali, kif mitlub mir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew P8_TA(2018)0004, ħalli jiġu protetti l-ekosistemi tal-oċeani u l-
popolazzjonijiet tal-ħut kif ukoll il-futur tas-settur tal-sajd tal-UE;

7. Jenfasizza li l-involviment tal-partijiet interessati eżistenti bħas-sajjieda u l-
pixxikulturi huwa prerekwiżit għall-implimentazzjoni ta' strateġija ambizzjuża għall-
enerġiji rinnovabbli lil hinn mill-kosta; ifakkar li l-konsultazzjonijiet mas-setturi 
marittimi u tas-sajd u l-komunitajiet kostali dwar il-kondiviżjoni tal-ispazju marittimu 
huma essenzjali għas-suċċess ta' din l-istrateġija; jappoġġja, f'dawn il-kundizzjonijiet, 
l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi strateġija għall-enerġiji rinnovabbli lil 
hinn mill-kosta;

8. Jenfasizza li l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) huwa fl-
aħjar pożizzjoni biex jappoġġja t-tranżizzjoni ekoloġika u li dawn is-setturi jridu 
jirċievu appoġġ finanzjarju adegwat biex jgħinhom jiksbu b'suċċess din it-tranżizzjoni;

Tranżizzjoni diġitali u innovazzjoni 

9. Jenfasizza l-ħtieġa li s-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura jiġu inklużi fit-tranżizzjoni 
diġitali; iqis li t-tranżizzjoni diġitali ta' dawn is-setturi se ttejjeb il-kompetittività, ir-
reżiljanza u sostenibbiltà tagħhom, se tippermetti l-produzzjoni ta' data ġdida u 
tiffaċilita l-ġbir u l-aċċess għaliha, u se ttejjeb il-fehim tal-ambjenti akkwatiċi u l-
bijodiversità tal-baħar u l-għarfien tal-evoluzzjoni tagħhom f'ħin reali;

10. Jenfasizza li tranżizzjoni diġitali ta' suċċess tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura se 
tippermetti l-funzjonament ottomizzat tas-suq tal-frott tal-baħar billi tqabbel b'mod 
aħjar il-provvista u d-domanda u billi tottimizza l-katina ta' provvista f'settur 
ikkaratterizzat minn frammentazzjoni ġeografika qawwija tas-sorsi ta' provvista;

11. Iqis li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura se trendi aktar effikaċi 
s-sistemi ta' kontroll u ta' traċċabbiltà għall-prodotti tal-baħar u l-akkwakultura, se 
trawwem il-fiduċja tal-konsumaturi, se tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra sajd 
illegali, mhux irrapportat u mhux iddikjarat u se ssaħħaħ il-valur ta' dawn il-prodotti; 
jappella għall-iżvilupp tal-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" biex tinkludi sezzjoni 
intiża għat-tisħiħ tal-valur tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura sabiex dawn is-
setturi jiġu appoġġgjati fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali;

12. Iqis li l-innovazzjoni jrid ikollha rwol essenzjali biex jintlaħaq l-objettiv triplu tat-
tranżizzjoni ekoloġika, tat-tranżizzjoni diġitali u tal-kompetittività globali għas-setturi 
tas-sajd u tal-akkwakultura, u li din se tinkoraġġixxi b'mod partikolari l-iżvilupp ta' 
tekniki u tagħmir tas-sajd ġodda, aktar selettivi u aktar ekoloġiċi; Jenfasizza l-
importanza tal-innovazzjoni u r-riċerka xjentifika f'dawn is-setturi bil-għan li jintlaħaq 
l-objettiv ta' sostenibbiltà tal-Politika Komuni tas-Sajd; iqis li politika proattiva fil-
qasam tat-taħriġ, il-finanzjament u s-sħubijiet internazzjonali sabiex tiġi żviluppata 
riċerka għall-isfruttament tal-baħar hija essenzjali għall-iżvilupp tal-innovazzjoni f'dan 
is-settur;
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13. Ifakkar li teknoloġiji, data, servizzi spazjali ġodda u l-potenzjal tal-intelliġenza 
artifiċjali jistgħu jintużaw fil-qasam tas-sajd biex jappoġġjaw it-tranżizzjoni 
ekoloġika; jenfasizza li dawn it-teknoloġiji jagħmluha possibbli li tinġabar data li hija 
utli ħafna għall-kontroll tas-sajd, għall-ġestjoni tar-riżorsi tal-baħar u għall-
monitoraġġ taż-żibel fil-baħar;

14. Jenfasizza li t-tranżizzjoni diġitali tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura trid isseħħ 
flimkien ma' appoġġ finanzjarju u tekniku adegwat;

Politika kummerċjali

15. Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fil-kummerċ 
internazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura; 
ifakkar li għaddejjin negozjati fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) 
bil-għan li jiġu eliminati s-sussidji dannużi li jikkontribwixxu għas-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat (is-sajd IUU), is-sajd żejjed u l-kapaċità żejda; 
jissottolinja li l-flotta tal-Unjoni tikkonforma mal-ogħla standards soċjali u ambjentali 
fid-dinja; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tilħaq ftehim 
ambizzjuż f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fi ħdan id-WTO malajr 
kemm jista' jkun;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura konsistenza u koerenza akbar bejn il-politiki 
kummerċjali u tas-sajd tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' ftehimiet kummerċjali, 
li tobbliga lill-partijiet jikkollaboraw b'mod attiv fil-ġlieda kontra s-sajd IUU; 
jappoġġja l-inizjattiva biex tiġi stabbilita l-pożizzjoni l-ġdida ta' uffiċjal responsabbli 
għall-konformità tal-ftehimiet kummerċjali biex dan jiżgura l-konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha tal-ftehimiet kummerċjali u l-monitoraġġ tagħhom;

17.Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-impatt tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
fuq is-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura tal-UE kif ukoll fuq l-industrija tal-ipproċessar 
u l-komunitajiet kostali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura fil-lista ta' "prodotti sensittivi" matul in-negozjati kummerċjali ma' 
pajjiżi terzi;

Għajnuna u finanzjament mill-Istat

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu riveduti r-regoli Ewropej dwar l-għajnuna mill-Istat, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-ammont massimu tal-għajnuna de minimis għas-sajd u l-
akkwakultura, sabiex ikun jikkorrispondi għall-ammont massimu tal-għajnuna de 
minimis mogħti lil setturi oħra; jemmen li ż-żieda tal-ammont massimu tal-għajnuna 
de minimis għal dawn il-prodotti se tgħin biex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal ta' 
investiment tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 
u fl-innovazzjoni;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw finanzjament xieraq għas-
setturi tas-sajd u tal-akkwakultura sabiex jappoġġjawhom f'dawn it-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, b'mod partikolari permezz tal-istrateġija ta' finanzjament 
sostenibbli riveduta; ifakkar li l-Parlament Ewropew appella għal żieda sostanzjali fil-
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa
(2020/2076(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Gilles Lebreton

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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:

A. billi l-istrateġija industrijali l-ġdida għall-Ewropa trid tirrifletti l-valuri u t-tradizzjonijiet 
tas-suq soċjali tal-UE u ġġib magħha s-sovranità tagħha;

B. billi politika Ewropea aktar aġġornata dwar il-proprjetà intellettwali se tgħin biex 
tissaħħaħ is-sovranità teknoloġika u diġitali tal-UE, bid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali jiddeterminaw il-valur tas-suq u l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej, 
bħal permezz tad-ditti, id-disinji, il-privattivi, id-data, l-għarfien espert u l-algoritmi;

C. billi l-Artikolu 107 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi li 
ċerta għajnuna mill-Istat tista' titqies kompatibbli mas-suq intern jekk tippromwovi t-
twettiq ta' proġett importanti ta' interess komuni Ewropew;

1. Jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni dwar strateġija industrijali ġdida ġiet ippubblikata 
fil-bidu nett tal-kriżi tal-COVID-19 u minn dak iż-żmien ġiet ikkomplementata minn 
pakkett ulterjuri ta' miżuri ta' rkupru għall-industrija tal-Ewropa u l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs); jinnota li l-istrateġija tiffoka fuq l-irkupru tan-negozji fl-ewwel 
fażi u fuq ir-rikostruzzjoni u t-trasformazzjoni fit-tieni fażi;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmassimizzaw il-potenzjal tal-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta sabiex jippromwovu investimenti f'opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg sostenibbli u jimplimentaw politiki u programmi trasversali edukattivi, ta' taħriġ 
u vokazzjonali mmirati biex jappoġġaw it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema, ta' dawk li qed ifittxu impjieg u tal-persuni barra mis-suq tax-xogħol, filwaqt 
li jiżguraw aċċess ugwali għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni; 

3. Iqis li l-UE teħtieġ viżjoni ċara u orjentata lejn l-industrija għall-2030 u għandha 
żżomm f'moħħha li huma meħtieġa deċiżjonijiet u azzjonijiet ikkoordinati fil-livelli 
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kollha – Ewropej, nazzjonali u lokali – biex tiġi salvagwardjata l-kompetittività ġenerali 
tal-industrija Ewropea;

4. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi ekonomika li rriżultat minnha wasslu 
għall-ħtieġa li jiġu riveduti l-miri klimatiċi tal-UE li mhumiex realistiċi, b'mod 
partikolari f'setturi bħall-industrija u l-enerġija;

5. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt ekonomiku u soċjali profond, speċjalment 
fuq in-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-inugwaljanzi persistenti bejn il-ġeneri 
madwar l-UE billi twettaq valutazzjonijiet tal-impatt tal-ġeneru fl-investimenti u d-
deċiżjonijiet politiċi kollha relatati mal-istrateġija industrijali tal-UE u billi tadotta 
miżuri li jiggarantixxu opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq tax-xogħol, teqred id-
differenza bejn il-ġeneri u tiżgura bilanċ bejn il-ġeneri fil-livelli kollha tat-teħid tad-
deċiżjonijiet;

6. Jinnota li din il-kriżi wriet il-ħtieġa li tiġi emendata din l-istrateġija billi tiżdied id-difiża 
tal-interessi strateġiċi tal-UE mingħajr ma jiġi rinunzjat il-kummerċ internazzjonali u li 
jiġu aġġornati ċerti dispożizzjonijiet, li jmorru lil hinn mill-opportunitajiet previsti mir-
Regolament dwar l-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin1; jemmen li l-UE jeħtiġilha 
ssib il-bilanċ it-tajjeb bejn li tipproteġi s-swieq tagħha u żżommhom miftuħin, filwaqt li 
tiddefendi regoli tal-kompetizzjoni ġusti fil-livell globali;

7. Jenfasizza r-rwol sinifikanti li jaqdi l-akkwist pubbliku fit-tiswir tat-trajettorja tal-
industrija Ewropea, u jissottolinja li l-infurzar tal-prinċipji ta' reċiproċità bejn l-Istati 
Membri u l-UE u pajjiżi li mhumiex fl-UE u kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-
UE u dawk mhux tal-UE u l-prodotti tagħhom, pereżempju rigward l-għajnuna mill-
Istat, ir-regoli ambjentali u t-tħaddim tat-tfal, għandhom ikunu prekundizzjoni għall-
parteċipazzjoni f'offerti ta' akkwist pubbliku fl-UE kollha; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
ssimplifikati aktar il-proċeduri ta' akkwist pubbliku għall-kumpaniji tal-UE u l-
gvernijiet tal-Istati Membri;

8. Jemmen li r-regoli li jirregolaw il-kompetizzjoni fl-UE għandhom jiġu modernizzati, 
biex ikunu adegwati kemm għas-suq uniku Ewropew kif ukoll għall-kuntest ekonomiku 
globali, bil-għan li jippermettu li l-"Promoturi Ewropej" jingħaqdu u jkunu kapaċi 
jikkompetu u jirnexxu globalment, u li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiġu appoġġati 
biex iżommu pożizzjoni ta' tmexxija teknoloġika, biex jiksbu s-sovranità diġitali u 
teknoloġika u biex jimblukkaw akkwisti ostili ta' kumpaniji strateġiċi tal-UE minn stati 
terzi jew minn atturi appoġġati minn dawn l-istati terzi;

9. Jenfasizza li s-suq tax-xogħol tal-UE jrid ikun fil-qalba tal-istrateġija industrijali futura 
tagħha; jirrimarka li kwalunkwe trasformazzjoni industrijali, minbarra l-aspetti 
ekonomiċi, għandha tiffoka fuq iż-żamma u l-ħolqien tal-impjiegi;

10. Jirrakkomanda valutazzjoni tal-impatti ekonomiċi tal-kriżi tal-COVID-19 f'setturi 
individwali sabiex l-istrateġija industrijali tkun tista' tiġi adattata abbażi ta' fatti 
ppruvati;

11. Jenfasizza li investiment kbir u sostnut fl-edukazzjoni professjonali għolja, b'mod 
partikolari fis-suġġetti tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM), se 

1 ĠU L 79 I, 21.3.2019, p. 1.
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jkun kruċjali biex tiġi stimulata l-innovazzjoni diġitali, tiġi prodotta forza tax-xogħol 
b'ħiliet u jitnaqqas l-ispariġġ fil-ħiliet bejn l-opportunitajiet ta' impjieg u dawk li qed 
ifittxu impjieg;

12. Huwa tal-fehma li l-proġetti importanti ta' interess Ewropew komuni għandhom 
jenfasizzaw dawk il-proġetti marbuta mas-suq uniku diġitali sabiex iġibu flimkien is-
settur pubbliku u privat għal impriżi fuq skala kbira li jikkontribwixxu għall-objettivi 
tal-UE, u b'hekk jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' proġetti kollaborattivi importanti li 
jippromwovu interessi Ewropej komuni bħat-trasformazzjoni diġitali; jilqa' 
b'sodisfazzjon ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward;

13. Jemmen li l-ħolqien ta' ekonomija Ewropea tad-data se jkun essenzjali fit-tfassil tal-
istrateġija industrijali għall-Ewropa; jenfasizza li ekonomija Ewropea tad-data għandha 
tkun iċċentrata fuq il-bniedem, tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tkun konformi mar-
regoli dwar il-privatezza, il-protezzjoni tad-data u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

14. Jenfasizza l-importanza ta' suq uniku Ewropew għad-data li jkun jindirizza l-isfidi li 
jirriżultaw minn żieda sinifikanti fl-ammont ta' data li hija legalment disponibbli; 
jenfasizza li l-individwi, l-impjegati u l-kumpaniji fl-Ewropa għandhom iżommu 
kontroll fuq id-data tagħhom bl-għajnuna ta' infrastruttura tad-data sigura u ktajjen tal-
valur fdati; iqis li huwa vitali li l-istrateġija industrijali tinkludi miżuri biex jinbnew 
infrastrutturi diġitali sovrani u biex il-kumpaniji jitħeġġu jaħżnu u jipproċessaw id-data 
tagħhom fit-territorju Ewropew;

15. Iqis li huwa essenzjali li tiġi promossa l-kondiviżjoni tad-data fost l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji, l-istituti tar-riċerka u l-pubbliku, filwaqt li 
jiġu rrispettati l-protezzjoni tad-data u r-regoli tal-privatezza, is-sigrieti kummerċjali u 
d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

16. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li tipproponi pjan ta' azzjoni dwar il-proprjetà 
intellettwali, li se jivvaluta l-ħtieġa li jiġi aġġornat il-qafas legali sabiex jiġi żgurat użu 
intelliġenti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-intelliġenza artifiċjali (IA) u tiġi 
indirizzata l-kwistjoni ta' prodotti ffalsifikati; jenfasizza li l-għan ta' pjan ta' azzjoni bħal 
dan għandu jkun li jsostni s-sovranità tal-Ewropa u jippromwovi kundizzjonijiet ekwi 
globali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

17. Jenfasizza li t-trasformazzjoni diġitali se tkun mutur ewlieni biex l-Ewropa terġa' tikseb 
is-sovranità teknoloġika u diġitali tagħha, u għalhekk trid tkun fil-qalba ta' strateġija 
industrijali ġdida għall-Ewropa;

18. Iqis li wieħed mill-objettivi strateġiċi għandu jkun li jiġu proposti miżuri li 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp u r-rilokazzjoni tal-produzzjoni industrijali f'setturi strateġiċi 
bħas-saħħa, id-difiża, is-settur diġitali u l-enerġija sabiex jiġi żgurat li l-UE ma tkunx 
dipendenti żżejjed fuq pajjiżi terzi u biex hija tiġi megħjuna terġa' tikseb l-awtonomija 
f'dawn is-setturi strateġiċi, tal-inqas fir-rigward ta' oġġetti essenzjali bħall-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi u l-materja prima;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE jkollha politika kummerċjali, ekonomika u industrijali li tkun 
tista' tadatta u tiddiversifika s-sorsi ta' provvista tagħha kif meħtieġ, u li tħeġġeġ l-aġilità 
tal-kumpaniji Ewropej u l-kapaċità tagħhom li jidderieġu mill-ġdid b'mod urġenti l-
produzzjoni tagħhom għal prodotti li saru indispensabbli; jappoġġa u jippromwovi, 
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f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tiġi adottata firxa ta' miżuri biex jinkoraġġixxu u jappoġġaw 
lill-SMEs fl-aċċess u l-iżvilupp fi ħdan is-suq intern;

20. Jiġbed l-attenzjoni għad-disparitajiet persistenti fil-livelli ta' żvilupp ekonomiku tal-
Istati Membri u r-reġjuni; jenfasizza l-ħtieġa li jintużaw il-miżuri ppjanati għall-bini 
mill-ġdid tal-potenzjal industrijali tal-Ewropa biex jiġu bbilanċjati dawn id-disparitajiet, 
bħala kundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp ibbilanċjat tal-UE;

21. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa jibnu ħażniet suffiċjenti ta' ċerti 
oġġetti ta' tagħmir ta' emerġenza, bħal tagħmir meħtieġ għall-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-COVID-19, speċjalment maskri tal-FFP2 u maskri kirurġiċi; jilqa', f'dan ir-
rigward, l-inizjattiva rescEU tal-Kummissjoni, li għandha l-għan li toħloq valur miżjud 
Ewropew permezz tal-akkwist ikkoordinat u d-distribuzzjoni ta' tagħmir ta' emerġenza;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-istrateġija tinkludi soluzzjonijiet u inċentivi 
finanzjarji u legali għall-industrija farmaċewtika Ewropea bil-għan li jiġi evitat in-
nuqqas ta' mediċini;

23. Jenfasizza li l-prodotti importati jridu jkunu konformi mal-istandards tas-sigurtà, 
tekniċi, ambjentali u tas-saħħa tal-UE u mal-liġi dwar il-proprjetà intellettwali; jistieden 
lill-Kummissjoni tindirizza l-iżbilanċ bejn il-kumpaniji tal-UE u dawk mhux tal-UE, li 
m'għandhomx għalfejn jikkonformaw mar-regolamentazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u 
s-sikurezza tax-xogħol u ħafna drabi huma soġġetti għal tassazzjoni aktar baxxa;

24. Iqis li huwa ta' importanza kbira li jiġi stabbilit qafas tal-UE dwar id-diliġenza dovuta 
obbligatorja b'rabta mad-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, sabiex jiġu żgurati rimedji 
ġudizzjarji effettivi għall-vittmi ta' abbuż korporattiv fil-ktajjen tal-valur globali; jilqa' l-
impenn tal-Kummissjoni li tressaq proposta leġiżlattiva f'dan ir-rigward;

25. Jirrimarka li t-tisħiħ ulterjuri tas-suq uniku u t-tneħħija tal-ostakli amministrattivi u 
legali eżistenti għall-kompetizzjoni ħielsa fi ħdan l-UE għandhom ikunu prijoritajiet fl-
azzjonijiet meħuda biex tinħoloq strateġija industrijali ġdida għall-Ewropa;

26. Jenfasizza li l-prijorità ambjentali stabilita mill-"Patt Ekoloġiku għall-Ewropa" tal-
Kummissjoni għandha tinċentivizza lill-UE biex tippromwovi l-iżvilupp intern ta' 
teknoloġiji ekoloġiċi u tintroduċi taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri esterni tagħha; 
jissuġġerixxi kundizzjonijiet preferenzjali għall-kumpaniji li jiffukaw l-investimenti 
tagħhom fuq it-trasformazzjoni diġitali u t-tranżizzjoni ambjentali;

27. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tkompli taqdi rwol ewlieni fil-politika industrijali 
globali fil-futur u għalhekk huwa meħtieġ li ssegwi politika ambizzjuża li tinċentivizza 
u tistimula l-innovazzjoni fid-diġitalizzazzjoni u teknoloġiji għanja bħall-IA, ir-robotika 
u l-informatika quantum u ta' prestazzjoni għolja, li s-suċċess tagħhom jiddependi ħafna 
fuq appoġġ attiv għall-investiment, appoġġ għall-istabbiliment ta' riżorsi proprji u 
alterazzjonijiet fl-ambjent regolatorju, b'mod partikolari l-istabbiliment ta' "Att dwar ix-
Xiri Ewropew" għall-akkwist pubbliku;

28. Jenfasizza li l-IA għandha rwol ewlieni x'taqdi fl-irkupru ekonomiku Ewropew li huwa 
meħtieġ b'mod urġenti wara l-pandemija tal-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni, 
għalhekk, iżżomm lura minn regolamentazzjoni eċċessiva u tnaqqas il-piż 
amministrattiv meta toħloq qafas legali għall-IA, sabiex tevita li żżomm lura l-
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innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku tan-negozji Ewropej;

29. Jirrimarka li l-UE għandha l-potenzjal xjentifiku u ekonomiku li taqdi rwol ewlieni fit-
tellieqa teknoloġika globali, b'mod partikolari f'oqsma bħall-IA, it-teknoloġiji tal-
big data, u s-sistemi ta' tagħlim awtomatiku;

30. Jenfasizza li għadd żgħir ta' fornituri ta' servizzi diġitali jgawdu pożizzjoni dominanti fl-
UE u, billi jittrasferixxu l-profitti tagħhom b'mod maħsub sew, qed iħallsu taxxa 
relattivament baxxa; jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex, fin-nuqqas tas-
soluzzjoni internazzjonali ppreferuta permezz tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni 
u l-Iżvilupp Ekonomiċi, jipprevedu taxxa diġitali Ewropea għall-ekonomija diġitali biex 
tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fi ħdan is-suq uniku diġitali;

31. Jirrimarka li d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika tista' tgħin biex titnaqqas 
b'mod sinifikanti l-burokrazija għall-individwi u n-negozji; jistieden għalhekk lill-Istati 
Membri jieħdu passi biex jistrutturaw l-oqfsa legali tagħhom b'tali mod li l-potenzjal ta' 
tali diġitalizzazzjoni jkun jista' jiġi sfruttat bis-sħiħ;

32. Jenfasizza li teknoloġiji diġitali ġodda, bħall-internet tal-oġġetti, qed ibiddlu d-dehra 
tal-industrija u li r-rivoluzzjoni teknoloġika li għaddejja bħalissa tista' taqdi rwol 
essenzjali fil-bini ta' ekonomija Ewropea moderna u effiċjenti fl-użu tal-enerġija;

33. Jinnota li l-SMEs jaqdu rwol importanti fit-trasformazzjoni industrijali Ewropea, b'mod 
partikolari dawk li jaħdmu fil-qasam tat-teknoloġiji l-ġodda; jenfasizza l-ħtieġa ta' 
appoġġ kontinwu għall-SMEs permezz ta' appoġġ finanzjarju adegwat u l-għoti ta' 
kundizzjonijiet kompetittivi preferenzjali fis-suq diġitali, fejn kumpaniji multinazzjonali 
kbar minn barra l-UE qed jibqgħu jiddominaw; jirrimarka li d-dispożizzjonijiet proposti 
dwar id-drittijiet tal-awtur, l-aċċess għad-data u l-innovazzjoni għandhom iqisu l-fatt li 
l-kumpaniji b'pożizzjonijiet tas-suq tant radikalment differenti għandhom livelli 
differenti ħafna ta' potenzjal;

34. Jirrimarka li skont ir-rapport tal-Kummissjoni ta' Jannar 2020 dwar il-protezzjoni u l-
infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi, is-serq tal-proprjetà 
intellettwali, b'mod partikolari miċ-Ċina u l-Indja, qed jikkawża ħsara sinifikanti lin-
negozji Ewropej; jistieden għalhekk lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jadottaw approċċ 
ikkoordinat, effiċjenti u effikaċi fil-ġlieda kontra l-kriminalità tal-proprjetà intellettwali;

35. Jirrimarka li għadd ta' setturi ntlaqtu b'mod sever mill-pandemija tal-COVID-19 u li l-
istrateġija industrijali għandha għalhekk tinkludi miżuri speċjali, bħall-posponiment ta' 
miżuri diġà adottati li qed ipoġġu piż addizzjonali fuq dawn is-setturi;

36. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika l-pjan ta' azzjoni tagħha dwar il-proprjetà 
intellettwali mill-aktar fis possibbli, peress li dan jista' jkun għodda kruċjali għas-
salvagwardja tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa, il-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
globali ġusta, it-titjib tal-ġlieda kontra s-serq tal-proprjetà intellettwali, u l-adattament 
tal-qafas legali għall-proprjetà intellettwali għall-isfidi u l-opportunitajiet ambjentali u 
diġitali;

37. Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora fil-pjan ta' azzjoni dwar il-proprjetà intellettwali 
miżuri għall-promozzjoni tal-privattiva unika Ewropea u tipproponi miżuri għall-
prevenzjoni tal-abbuż tad-drittijiet tal-privattivi minn entitajiet li ma jipprattikawx, bil-
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għan li tinħoloq sistema ta' privattivi effiċjenti u bbilanċjata tajjeb sabiex jissaħħaħ suq 
intern Ewropew kompetittiv u ġust;

38. Jitlob li l-istrateġija industrijali l-ġdida tqis il-ħtiġijiet speċifiċi ta' reġjuni industrijali 
teknoloġikament inqas avvanzati, li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili solidi u li 
huma l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni enerġetika; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat 
ir-riskju ta' telf ta' impjiegi kkawżat mit-trasformazzjoni industrijali, u li jiġi żgurat li l-
ħaddiema jkollhom il-livell xieraq ta' kwalifiki u ta' kompetenza diġitali;

39. Jirrimarka li l-insolvenzi tan-negozji spiss jiskattaw għadd ta' insolvenzi indiretti u 
għalhekk jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Strument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
temporanju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw aktar miżuri u 
inizjattivi leġiżlattivi xierqa biex jiġi evitat li n-negozji jsiru insolventi mingħajr ħtija 
tagħhom.
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