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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija ġdida fit-tul għall-futur industrijali tal-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), kif ukoll l-Artikolu 173 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) tat-TUE u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Mejju 2020 dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali l-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-pjan ta' rkupru (2020/2631(RSP))1,

– 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 tagħha 
(2020/2616(RSP))2,

– 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 mill-President tal-Kunsill 
Ewropew wara l-vidjokonferenza mal-membri tal-Kunsill Ewropew dwar COVID-19,

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

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

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

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0124.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.



PE650.700v01-00 4/13 PR\1204655MT.docx

MT

– 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 bit-titolu 
"Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa" (COM(2020)0067),

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (2019/2956(RSP))3,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar tassazzjoni ġusta 
f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– 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 tal-20 ta' Ġunju 2019 bit-titolu "Aġenda 
Strateġika Ġdida għall-UE 2019-2024" (EUCO 9/19),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet dwar "Strateġija futura għall-Politika Industrijali tal-
UE" kif adottati mill-Kunsill fit-3655 laqgħa tiegħu li saret fid-29 ta' Novembru 2018 
(14832/18),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2017 bit-titolu 
"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-Ewropa (2017/2732(RSP))5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-
industrija Ewropea (2016/2271(INI))6,

– 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),

3 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar Lejn Att dwar is-Suq 
Uniku Diġitali (2015/2147(INI))7,

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

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, irratifikat mill-Parlament Ewropew fl-
4 ta' Ottubru 2016,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar il-bżonn ta' politika 
ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti ta' Caterpillar u Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

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

– 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 bit-titolu 
"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-
reindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà 
(2013/2006(INI)9,

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

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
0000/2020),

A. billi l-Unjoni tirrikjedi strateġija industrijali ġdida li tagħmel lill-industriji tagħha 
globalment aktar kompetittivi, reżiljenti u sostenibbli mill-aspett ambjentali; billi din l-
istrateġija għandha tkopri t-tranżizzjoni tal-industriji Ewropej lejn id-diġitalizzazzjoni u 
n-newtralità klimatika, u tagħti prijorità lill-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-

7 ĠU C 11, 12.1.2018, p. 55.
8 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 21.
9 ĠU C 482, 23.12.2016, p. 89.



PE650.700v01-00 6/13 PR\1204655MT.docx

MT

Ewwel", lill-iffrankar tal-enerġija u lit-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli;

B. billi l-istrateġija industrijali tal-Unjoni għandha tiżgura l-funzjonament korrett tas-suq 
uniku, toħloq kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fl-UE u barra mill-UE u 
tiżgura aċċess aktar faċli għall-finanzjament, għall-materja prima u għas-swieq, 
minbarra li tiżgura livelli xierqa ta' investiment, riċerka u innovazzjoni, edukazzjoni u 
ħiliet sabiex tagħti spinta lill-kompetittività u lis-sostenibbiltà;

C. billi l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha ħolqu tnaqqis bla preċedent fir-
ritmu ekonomiku fl-Ewropa; billi f'dan il-kuntest kwalunkwe strateġija industrijali li 
tħares lejn il-futur għandha tibda billi tindirizza l-irkupru industrijali;

D. billi djun ġodda li jsiru għas-sopravvivenza matul it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku aktarx 
li jħallu lill-kumpaniji bi struttura finanzjarja fraġli, u dan iwassal għal tkabbir fit-tul 
aktar bil-mod;

1. Huwa tal-fehma li t-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali għandhom ikunu fil-qalba tal-
istrateġiji kollha tal-Unjoni sal-2050; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni 
tiddefinixxi strateġija industrijali komprensiva li tiġġestixxi dawn it-tranżizzjonijiet, 
trawwem it-trasformazzjoni u tiżgura l-awtonomija strateġika tal-Unjoni;

2. Huwa konxju li d-dinamika tas-suq waħedha ma tagħlaqx id-distakki maħluqa waqt il-
proċess ta' trasformazzjoni jekk ma jkunx hemm ġestjoni tat-tranżizzjonijiet u l-ebda 
politika industrijali b'saħħitha; huwa konxju, barra minn hekk, li filwaqt li s-swieq, il-
kompetizzjoni u l-innovazzjoni jgħinu biex titħaffef it-trasformazzjoni, huma s-soċjetà u 
l-ambjent li jiffaċċjaw l-impatt ta' dawn it-trasformazzjonijiet; iqis li l-ibbilanċjar tal-
għadd ta' impjiegi mitlufa fl-industriji tradizzjonali b'impjiegi ġodda maħluqa fis-setturi 
diġitali u ambjentali mhuwiex biżżejjed fih innifsu peress li dawn l-impjiegi l-ġodda la 
jinħolqu fl-istess reġjuni u lanqas ma jimtlew mill-istess ħaddiema; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni tiżgura li dawn it-tranżizzjonijiet ikunu ekwi u soċjalment ġusti, u li 
kull azzjoni mmirata lejn l-aċċelerazzjoni ta' proċess ta' trasformazzjoni (diġitali, 
ambjentali, eċċ.) tkun akkumpanjata minn inizjattiva korrispondenti biex jittejbu l-ħiliet 
tal-ħaddiema u biex dawn jitħarrġu mill-ġdid, bl-għan li jiġu ġestiti l-effetti prodotti 
minn dak il-proċess aċċelerat kemm fuq ir-reġjuni kif ukoll fuq in-nies;

3. Iqis, fil-kuntest attwali, li l-Unjoni tirrikjedi strateġija industrijali ġdida u mfassla 
apposta li tiffoka fuq żewġ fażijiet distinti; l-ewwel waħda mmirata lejn l-irkupru u t-
tieni waħda mmirata lejn ir-rikostruzzjoni u t-trasformazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni tadatta l-istrateġija ppubblikata f'Marzu 2020 għas-sitwazzjoni attwali u 
tindirizza ż-żewġ fażijiet, filwaqt li żżomm l-objettivi diġitali u ambjentali bħala 
prijoritajiet fl-istrateġija kollha;

Fażi 1 - Irkupru

4. Jilqa' pożittivament il-Qafas Temporanju għall-Miżuri ta' Għajnuna mill-Istat bħala mod 
kif tiġi ttrasferita minnufih il-likwidità fejn din tkun meħtieġa; jistieden, madankollu, 
lill-Kummissjoni tiżgura li l-għajnuna pprovduta fil-fażi ta' emerġenza ma twassalx għal 
distorsjonijiet permanenti fis-suq uniku;

5. Iqis li l-iskemi ekonomiċi stabbiliti mill-Istati Membri individwali biex jgħinu lill-
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SMEs u lill-kumpaniji jlaħħqu mal-kriżi tal-likwidità għal żmien qasir huma utli, iżda se 
jżidu l-livelli tad-dejn ta' dawn l-impriżi; jistieden, għalhekk, f'dan il-kuntest, lill-
Kummissjoni tiffaċilita l-irkupru permezz ta' skemi fiskali li jiffavorixxu l-ekwità 
pjuttost milli d-dejn u l-għotjiet pjuttost milli s-self u/jew il-garanziji;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi strateġija fil-pjan ta' rkupru sabiex terġa' tqajjem l-
industriji fl-Ewropa u sabiex tirrilokalizza l-produzzjoni industrijali f'setturi strateġiċi; 
jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tadotta pożizzjoni aktar b'saħħitha fuq il-
kompetizzjoni globali inġusta u l-akkwisti predatorji mill-impriżi tal-istat u l-fondi 
sovrani; huwa tal-fehma li, f'dan il-kuntest, l-Unjoni għandha timplimenta skema 
provviżorja ta' Strument għad-Difiża tal-Kummerċ;

7. Jenfasizza li, matul din il-fażi kritika, l-Unjoni għandha tipproteġi s-suq tagħha f'setturi 
strateġiċi u timblokka l-akkwiżizzjonijiet u l-IDB li jistgħu jżidu aktar id-dipendenza 
tagħha minn potenzi barranin;

8. Huwa tal-fehma li l-pjan ta' rkupru industrijali għandu jgħin biex jinħolqu proġetti 
industrijali Ewropej ġodda ambizzjużi u innovattivi li jmorru id f'id mar-reviżjoni 
attwali tal-linji gwida għall-"Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew Komuni" 
(IPCEI), sabiex jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' impriżi Ewropej li jkunu fuq quddiem nett 
f'setturi industrijali strateġiċi li huma kapaċi jikkompetu fuq skala globali;

9. Iqis li l-Fond għall-Irkupru (iktar 'il quddiem "il-Fond") huwa l-pilastru tal-ewwel fażi: 
l-irkupru industrijali tal-UE mill-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-fond 
jiġi implimentat malajr u:

a. ikollu kapaċità finanzjarja suffiċjenti li tibbilanċja l-ħsara li l-kriżi tal-COVID-19 
ikkawżat lill-industriji Ewropej;

b. ikun ġestit direttament mill-Kummissjoni, meta jkun possibbli, permezz ta' 
programmi Ewropej biex tiġi evitata aktar distorsjoni fis-suq uniku;

c. jiddistribwixxi l-għajnuna finanzjarja fost id-diversi setturi industrijali skont il-
ħsara mġarrba, l-isfidi li għandhom quddiemhom u l-ammont ta' appoġġ 
finanzjarju nazzjonali diġà rċevut permezz ta' skemi ta' għajnuna nazzjonali;

d. jappoġġja 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;

e. jagħti preferenza lill-kumpaniji u lill-SMEs li jiffokaw il-pjanijiet ta' negozju 
tagħhom fuq it-trasformazzjoni diġitali u ambjentali;

f. isaħħaħ il-programm ta' garanziji tal-BEI u jagħmlu komplementari għall-
programmi nazzjonali sabiex jissaħħaħ l-impatt u progressivament jissostitwixxi l-
iskemi nazzjonali;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi tal-
COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-tranżizzjoni 
diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-Irkupru 
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ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni dwar ir-
riżorsi proprji, u tkompli l-koordinament tal-politika fiskali sabiex issaħħaħ il-qafas 
fiskali Ewropew; huwa tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-pandemija, il-Fond 
għandu jsir Fond ta' Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem it-tranżizzjoni 
industrijali diġitali u dik ekoloġika;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-kostijiet u l-
piżijiet potenzjali għall-kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma tippreżenta proposti 
ġodda għal leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

Fażi 2 - Rikostruzzjoni u trasformazzjoni

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu għat-tieni fażi 
tal-istrateġija industrijali tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà 
tal-industriji tagħha fit-tul;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-ekonomija tal-
Unjoni, billi tnaqqas il-konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u tibdel setturi 
industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur tagħhom;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti fis-swieq nazzjonali u globali għat-teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi u l-prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli tul il-katina kollha 
tal-valur, mill-materja prima għall-industriji b'intensità għolja ta' enerġija, il-manifattura 
u s-settur tas-servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, li l-Liġi dwar il-Klima hija l-
ewwel pass lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 
jemmen li huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
omoġenju fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk titwitta t-triq għal strateġija ċara u 
stabbli għall-industriji Ewropej;

15. Isostni li politika industrijali Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella ta' objettivi 
klimatiċi bħala pjan direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-futur; iqis li s-setturi 
kollha għandhom jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi klimatiċi tal-Unjoni u, 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz għat-tranżizzjoni tal-
enerġija u tal-idroġenu bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill 
iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex isir użu aħjar 
mill-BEI, bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-Karbonju fil-
Fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata tranżizzjoni ġusta, u jemmen li Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, ikun 
għodda importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni u jintlaħqu objettivi klimatiċi 
ambizzjużi filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; jisħaq fuq il-fatt li finanzjament 
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robust ta' dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji addizzjonali, ikun element ewlieni 
għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-istrateġija industrijali tagħha għall-espansjoni u 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi tipprovdi 
finanzjamenti tar-riskju għat-teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa ktajjen ta' valur 
bikrija sabiex tappoġġja l-ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament newtrali fuq skala 
kummerċjali;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' veloċità 
għolja ħafna reżiljenti u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tevalwa l-
effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq l-
għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-appoġġ 
għall-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku u l-
iżvilupp sostenibbli;

19. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u tad-data, 
tippromwovi l-iskambju tad-data fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet pubbliċi, 
tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari data tal-korpi 
pubbliċi, tibni sistema ta' tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti jiġu ntaxxati fejn il-
kumpaniji għandhom interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u tkompli tiżviluppa standards 
Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-infrastruttura kritika;

20. Iqis li t-trasformazzjoni industrijali tirrikjedi l-integrazzjoni ta' għarfien ġdid u 
innovazzjoni fis-swieq eżistenti u l-użu tagħhom fil-ħolqien ta' oħrajn ġodda; 
jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, li l-Unjoni tinvesti inqas fir-R&Ż bħala perċentwali tal-
PDG meta mqabbla mal-kompetituri globali tagħha u li tbati minn nuqqas kbir ta' 
kapaċità innovattiva fl-SMEs minħabba nuqqas fil-kapital ta' riskju meħtieġ; jistieden 
lill-Kummissjoni żżid il-baġit għal dawk il-programmi li jirfdu t-trasformazzjoni tal-
industrija tal-Unjoni, inkluż Orizzont Ewropa, u trawwem sinerġiji bejn sorsi finanzjarji 
reġjonali, nazzjonali Ewropej u privati billi tieħu vantaġġ mis-sinerġiji fost il-
programmi tal-Unjoni kollha;

21. Huwa tal-fehma li l-ekosistemi se jkunu komponenti ewlenin tar-rivoluzzjoni 
industrijali li jmiss, billi jipprovdu enerġija aktar nadifa u bi prezzijiet aċċessibbli u 
metodi ta' produzzjoni u ta' provvista ta' servizzi trasformattivi; jemmen, barra minn 
hekk, li l-appoġġ għall-kollaborazzjoni bejn l-industrija, id-dinja akkademika, l-SMEs, 
in-negozji ġodda, 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 jiġu appoġġjati l-isforzi fil-qsim tal-"wied tal-mewt", anki f'oqsma li għadhom 
mhumiex koperti minn interessi industrijali;

22. Iqis li l-akkwist pubbliku huwa mutur kruċjali tat-trasformazzjoni industrijali; jistieden 
lill-Kummissjoni tistudja l-mod kif tuża bis-sħiħ l-effett ta' lieva tan-nefqa u tal-
investimenti pubbliċi biex tikseb objettivi ta' politika, anki billi timponi kriterji 
ambjentali u soċjali fl-akkwist pubbliku; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tippromwovi 
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Strument għal Akkwist Internazzjonali aktar ambizzjuż li jipprevedi r-reċiproċità u 
standards komuni;

23. 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 biex timmonitorja l-progress u r-riżultati;

24. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl ta' kuntest ekonomiku internazzjonali 
profondament mibdul, tirrevedi r-regoli dwar l-antitrust tagħha u tkompli tiżgura li l-
infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE huwa effikaċi biex iżomm l-Unjoni 
kompetittiva fuq livell globali, billi tfittex bilanċ bejn l-appoġġ lill-hekk imsejħa 
"Promoturi Ewropej" u l-protezzjoni tal-katina ta' provvista mill-kompetizzjoni inġusta, 
biex tikkumpensa għan-nuqqas globali ta' kundizzjonijiet ekwivalenti minħabba l-livelli 
ogħla ta' konċentrazzjoni, marġnijiet u inugwaljanza viżibbli fl-ekonomija;

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

Premessa

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. 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 effikaċi jeħtieġ baġit Ewropew xieraq u riżorsi addizzjonali mill-baġits 
nazzjonali u mill-ħruġ ta' titoli Ewropej. Iż-żmien tal-paroli 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 protezzjonistika, 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. 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. Il-Fond għall-Irkupru għandu jservi primarjament għal dan il-għan, billi 
jiffavorixxi lill-pajjiżi fejn l-għajnuna kienet inqas sostanzjali u fejn l-epidemija għamlet l-
aktar ħsara.

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-
ambjetalizzazzjoni.

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 fuq 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 estremament għali, jista' jiżgura tranżizzjoni lejn it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet mingħajr ħsara għall-industrija Ewropea.
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Strumenti u metodoloġiji – Politika industrijali aktar effiċjenti

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.


