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1. L-għan tad-Dokument ta' Ħidma

L-għan ta’ dan id-Dokument ta’ Ħidma hu li jiġi revedut l-isfond u l-kontenut tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li għaddejja bħalissa, COM(2006)0136, u jiġu suġġeruti 
mistoqsijiet biex jinkoraġġixxu dibattitu fost il-kelliema u l-MEPs fis-smigħ li ġej tal-Kumitat 
tal-Parlament għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.  Jekk ikun hemm bżonn, int tista’ tagħżel li 
tiffoka fuq uħud mill-kwistjonijiet li tqajmu, imma wieħed jispera li dan id-Dokument ta’ 
Ħidma jagħti bidu għal diskussjoni kostruttiva biex tiġi infurmata r-risposta aħħarija tal-
Parlament.

2. Sfond u kontenut tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

Il-Komunikazzjoni ta' bħalissa hi l-aħħar minn serje ta' inizjattivi dwar is-CSR (CSR –
‘Corporate Social Responsibility’ – Responsabilità Soċjali ta' l-Impriżi) li nediet il-
Kummissjoni Ewropea.

F’Lulju 2001, il-Kummissjoni ppreżentat Green Paper “Il-Promozzjoni ta' qafas Ewropew 
għar-Responsabilità Soċjali Korporattiva”, COM(2001)0366. L-għan ta’ din il-konsultazzjoni 
kien li jingħata bidu għal dibattitu dwar il-kunċett tas-CSR u li tinbena sħubija għall-iżvilupp 
ta’ qafas Ewropew għall-promozzjoni tas-CSR.

Wara l-proċess ta’ konsultazzjoni, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni oħra 
“Responsabilità Soċjali Korporattiva: Kontribuzzjoni tan-negozju għall-Iżvilupp Sostenibbli”, 
COM(2002)0347.  Din elenkat miżuri biex jittieħdu rigward għarfien li dejjem jiżdied dwar l-
impatt tas-CSR, żvilupp ta’ l-skambju ta' esperjenzi u prattiki tajbin dwar is-CSR bejn negozji 
u l-Istati Membri, żvilupp ta' kapaċitajiet maniġerjali tas-CSR u tħaddin tas-CSR fost l-SMEs.
Identifikat ukoll numru ta’ oqsma fejn żieda ta’ konverġenza u ta’ trasparenza jkunu mixtieqa 
bħal pereżempju kodiċi ta’ kondotta, standards maniġerjali, tikketti u investiment soċjalment 
responsabbli. Fl-aħħarnett, aċċettat is-suġġeriment tar-riżoluzzjoni ta' qabel tal-Parlament 
(Rapport Howitt, PE 305.783) biex jiġi stabbilit Forum ta’ l-UE b’Bosta Partijiet Interessati 
(‘EU Multi-Stakeholder Forum’) dwar is-CSR.

Il-Forum ta’ l-UE b’Parteċipanti b’Interessi Varji laqqa’ rapreżentanti tan-negozju, tat-
trejdunjins u tas-soċjetà ċivili mal-Kummissjoni f'irwol li jiffaċilita, sabiex isir skambju ta' l-
aħjar prattika kif ukoll biex ikun stabbilit metodu komuni u jkunu identifikati u esplorati 
oqsma fejn hemm bżonn aktar azzjoni mill-UE. Fir-rapport finali tiegħu tad-29 ta’ Ġunju 
2004, il-Forum għamel rakkomandazzjonijiet biex titqajjem kuxjenza, tinbena kapaċità u jkun 
żgurat ambjent li jagħti lok għas-CSR. Il-Kummissjoni tipproponi li terġa' tlaqqa’ l-Forum 
f’intervalli regolari biex jirrevedi l-progress tas-CSR.  

Il-Komunikazzjoni ta’ bħalissa, COM(2006)0136, tirrifletti fuq il-progress sal-lum. Tfakkar li 
kuxjenza, fehim u teħid tas-CSR tjiebu f’dawn l-aħħar ftit snin u li inizjattivi min-negozju u 
parteċipanti b'interess oħrajn ressqu 'l quddiem l-iżvilupp tas-CSR fl-Ewropa u globalment.
Id-djaloġu soċjali, speċjalment fuq livell settorjali, u l-Kunsilli Ewropew tax-Xogħlijiet 
kellhom rwol kostruttiv fl-iżvilupp tas-CSR.

Madankollu, tenfasizza wkoll li t-teħid, l-implimentazzjoni u l-integrazzjoni strateġika tas-
CSR mill-impriżi Ewropej għandhom jitjiebu aktar. L-irwol ta’ l-impjegati, tar-rappreżentanti 
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tagħhom u tat-trejdunjins tagħhom jirrikjedi aktar titjib u parteċipanti esterni bħal NGOs u 
konsumaturi għandu jkollhom rwol aktar b'saħħtu.

L-għan tal-Kummissjoni hu li tagħmel mill-Ewropa “żona ta’ eċċellenza” rigward 
Responsabilità Soċjali ta' l-Impriżi. Sabiex tagħmel dan, hi tipproponi aktar miżuri. L-
ewwelnett, tingħata viżibilità politika akbar lis-CSR billi tintrabat mas-Sħubija ta’ Liżbona 
għat-Tkabbir u għall-Impjiegi mnidija mill-ġdid. Tistieden impriżi Ewropej biex “jitilgħu 
tarġa” u jsaħħu l-impenn tagħhom għas-CSR. Permezz tar-rabta ma’ l-istrateġija reveduta ta’ 
Liżbona, il-Kummissjoni tixtieq toħloq ambjent aktar favorevoli għall-parteċipanti kollha fis-
CSR u mal-parteċipanti kollha tesplora l-potenzjal tas-CSR biex tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' soċjetajiet Ewropej.

F’din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni tħabbar ukoll l-appoġġ tagħha għal Alleanza 
Ewropea ġdida dwar is-CSR. L-Alleanza hi umbrella politika għal inizjattivi tas-CSR ġodda 
jew eżistenti minn kumpaniji kbar, SMEs u l-partijiet interessati tagħhom. L-Alleanza se 
tevolvi madwar tliet oqsma ta’ attività prinċipali – trawwim ta’ għarfien, għajnuna għall-
integrazzjoni u għall-iżvilupp ta' koalizzjoni miftuħa ta' kooperazzjoni u garanzija ta’ ambjent 
li jippermetti s-CSR.

Hemm wkoll diskussjoni dwar kif is-CSR tista’ tikkontribwixxi għal numru ta’ objettivi ta’ 
politika pubblika bħal swieq tax-xogħol aktar integrati u livelli ogħla ta’ inklużjoni soċjali, 
investiment fl-iżvilupp tal-ħiliet, tagħlim matul il-ħajja kollha u l-impjegabilità u titjib fis-
saħħa pubblika, pereżempju.

3. Hi din evoluzzjoni ġenwina ta’ l-approċċ Ewropew għas-CSR?

Minkejja ż-żewġ innovazzjonijiet prinċipali, i.e. CSR iffukata b’mod ċar fl-Istrateġija għat-
Tkabbir u l-Impjiegi sabiex jingħatalha profil politiku ogħla u jingħata appoġġ lill-Alleanza 
Ewropea ghas-CSR, ħafna elementi tal-Komunikazzjoni m’humiex ġodda.

Diversi impenji li għamlet il-Kummissjoni fil-Green Paper u l-White Paper, u l-Forum 
b’Bosta Partijiet Interessati ta’ l-UE b’Parteċipanti b’Interessi Varji, huma ripetuti. Dawn 
jinkludu:

• jitrawwem għarfien u jiġi promoss l-iskambju ta' l-aħjar prattika
• appoġġ għal aktar riċerka dwar is-CSR
• appoġġ tas-CSR fost l-SMEs
• integrazzjoni tas-CSR fil-politiki soċjali, ta’ l-impjiegi, ta’ l-ambjent, industrijali u tal-

konsumatur
• riflessjoni tas-CSR fil-politiki tal-kummerċ u l-iżvilupp
• inkorporazzjoni tas-CSR fit-taħriġ u l-iżvilupp
• promozzjoni ta’ għarfien u implimentazzjoni tal-linji gwida ta’ l-OECD

Madankollu, hemm nuqqas ta’ azzjoni konkreta pproposta mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
dawn il-prinċipji, u nuqqas ta’ ċarezza dwar sa fejn diġà ġew implimentati dawn l-impenji.
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Barra dan, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu ta’ qabel dwar is-CSR, il-Parlament stieden lill-
Kummissjoni biex tieħu numru ta’ miżuri speċifiċi bħal:

• tipproduċi proposta biex ir-rappurtar soċjali u ambjentali jiġi flimkien mar-rappurtar 
finanzjarju

• tipproduċi proposta għal tikkettar soċjali
• tinkludi sezzjoni fejn il-kumpaniji huma mitluba li jipprovdu informazzjoni dwar l-

impatt soċjali/ambjentali tal-ħidmiet tagħhom, meta ssir ir-reviżjoni li jmiss tad-
Direttiva tal-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet

• tintegra s-CSR fil-politiki kollha
• tintroduċi sistema ta’ reġistrazzjoni pubblika għal min jagħmel 'lobbying' ta’ l-impriżi
• tippromwovi s-CSR fis-servizzi kollha ta’ interess ġenerali
• tinkorpora l-idea u l-prinċipju tas-CSR fil-Linji Gwida għall-Impjiegi
• torbot il-ħidma diċenti ta’ kumpaniji fil-qasam soċjali, ambjentali u tar-riżorsi umani 

ma' sussidji u politiki ta’ akkwist pubbliku
• tagħmel użu minn ‘blacklist’ biex tipprevjeni s-sejħa għal offerti għall-kuntratti 

pubbliċi minn kumpaniji  ta’ l-UE responsabbli għal tixħim

L-ebda waħda minn dawn il-proposti ma ġew inklużi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li 
għaddejja bħalissa.

Il-Kummissjoni qalet li mhix ser tkompli bil-metodu regolatorju għall-promozzjoni tas-CSR 
peress li ma temminx li, pereżempju, standards mifruxa ma’ l-Ewropa jew rekwiżiti ġodda ta’ 
rappurtar fuq livell ta’ UE jistgħu jgħinu biex jintlaħaq l-objettiv li n-negozji jitħeġġu biex 
isaħħu l-impenn tagħhom lejn is-CSR.

Madankollu l-mistoqsija kruċjali trid tkun kemm il-Kummissjoni Ewropea onorat l-
impenji tas-CSR tagħha ta’ qabel, kemm dawn l-impenji jibqgħu relevanti llum u liema 
azzjonijiet konkreti l-Parlament għandu jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu?

It-tieni, billi milli jidher il-Kummissjoni waqqgħet kwalunkwe suġġeriment għal metodi 
ta’ implimentazzjoni ta’ CSR jew anke sistemi għall-immoniterjar ta’ inizjattivi 
volontarji, kif jista’ metodu bħal dan jitratta l-proliferazzjoni mħawda ta’ inizjattivi ta’ 
CSR jew jiddistingwi bejn kumpaniji li qed ifittxu li jinfurzaw standards għoljin ta’ 
responsabilità soċjali u ambjentali, minn oħrajn li jużaw is-CSR għal skopijiet ta’ 
relazzjonijiet pubbliċi imma li l-impenn tagħhom rigward is-suġġett ftit li xejn ikun 
ġenwin?

It-tielet, jekk id-definizzjoni tal-Kummissjoni ta’ CSR, jiġifieri li ġġiegħel lil kumpaniji 
'jiċċaqalqu biex kemm kemm jaqbżu l-minimu mitlub bil-liġi’, hu aċċettat, id-dibattitu kif 
jitratta evidenza mifruxa ta’ nuqqas ta’ konformità mal-liġi tax-xogħol lokali kemm fl-
UE kif ukoll minn impriżi ta’ l-UE f’pajjiżi terzi, u nuqqas ta’ konformità ma' 
azzjonijiet mill-kumpaniji ta’ l-UE f’pajjiżi terzi fejn il-gvernijiet ma rnexxielhomx 
jinkludu standards miftehma internazzjonalment, inklużi konvenzjonijiet importanti ta’ 
l-ILO bħal dawk dwar id-drittijiet tad-trejdunjins, fil-liġijiet tagħhom?



DT\628379MT.doc 5/6 PE 378.458v01-00

MT

Ir-raba’, jekk il-Parlament xorta jikkommetti lilu nnifsu għal metodu b’bażi mħallta 
volontarja/regolatorja, għandu jżomm il-prijorità tiegħu tar-rappurtar mandatorju għal 
kumpaniji dwar impatti soċjali, ambjentali u fuq drittijiet umani, u/jew jikkonsidra 
kwistjonijiet oħra ta’ responsabilità ta' impriżi bħal dmirijiet soċjali u ambjentali tad-
diretturi ta' kumpaniji jew responsabilità barranija diretta (fejn kumpanija tista’ 
titressaq il-qorti fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, f’każijiet fejn ma jkunx hemm sistemi 
ġudizzjarji operattivi fil-pajjiż fejn tkun qiegħda taħdem)?

4. Ir-rabta bejn is-CSR u l-Kompetittività

Dan il-metodu l-ġdid issuġġerit mill-Kummissjoni ma jidhirx li qed joffri xi opportunitajiet 
ġodda, u l-evidenza tar-riċerka tissuġġerixxi  li hemm rabta għal ekonomiji fis-sħuħija 
tagħhom bejn imġieba ta’ negozju responsabbli u suċċess ekonomiku usa. Madankollu, 
tinħass il-ħtieġa li wieħed isaqsi kif ser nittrattaw imġieba ambjentalment jew soċjalment 
irresponsabbli minn negozji li jipperċepixxu li apparentement (jista’ jkun f’perjodu ta’ 
żmien qasir) m'hemmx raġuni mil-lat ta' negozju għal azzjoni? Aktar minn hekk, x’inhi 
r-rabta bejn xi prattiki li jfittxu li jnaqqsu l-ispejjeż bħal prattiki tax-xiri/xiri ta’ 
komponenti minn fornituri barranin “għal prezzijiet orħos u inqas biex jinkisbu r-
riżulati” jew f’xi każi ta’ imġieba kontra l-kompetittiva u bejn politiki tas-CSR?

5. Inizjattivi Ewropej fil-kuntest ta’ azzjoni internazzjonali dwar ir-responsabilità 
soċjali ta’ l-impriżi.

Il-Kumunikazzjoni hi ta’ ftit kliem rigward azzjoni ta’ l-UE fil-kuntest ta’ inizjattivi 
internazzjonali li qed jevolvu dwar is-CSR. Madankollu mill-aħħar Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni, il-Kumpatt Globali tan-NU żviluppa regoli aktar stretti għall-infurzar, l-
Inizjattiva Globali ta’ Rappurtar imxiet lejn l-Ewropa u żviluppat aktar, u kien hemm 
implimentazzjoni tal-Linji Gwida riveduti ta’ l-OECD għal Impriżi Multinazzjonali, il-Kunsill 
tan-NU għad-Drittijiet Umani ħatar Rapporteur għad-Drittijiet Umani u għan-Negozju, u s-
Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli ħa l-impenn għal inizjattivi fost il-gvernijiet dwar 
responsabilità ta' l-impriżi.  

Il-metodu l-ġdid kemm qed jirriskja li l-Ewropa ma tibqax fuq quddiem fid-dibattitu 
internazzjonali rigward CSR, u liema inizjattivi ġodda tista' l-Unjoni Ewropea tieħu 
kemm biex tavvanza l-azzjoni globali dwar prattika ta’ negozju responsabbli u kemm 
biex timplimenta aħjar metodi internazzjonali fir-rigward ta’ impriżi bbażati fl-UE?

6. Mill-Proċess għar-Riżultati

Eżempju riċenti mill-‘World Wide Fund for Nature’ (WWF) waqt riċerka ta' analiżi tas-CO2 
ta' portafolli ta' investiment juri li ħafna kumpaniji inklużi f'indiċi ta' sostenibilità u fondi ta’ 
SRI (Socially Responsibbli Investment - Investiment Soċjalment Responsabbli) għandhom 
profil ta’ CO2 agħar minn ta’ dawk li m’humiex meqjusa tajbin biżżejjed biex ikun inklużi 
fuq fondi skrinjati etikament. Il-kumpaniji f’dawn l-indiċi u l-fondi SRI huma inklużi b’virtù 
tal-proċessi tas-CSR tagħhom li għadhom ma jagħmlu l-ebda tentattiv biex jirrikonoxxu u
jirrapportaw l-impatt ambjentali proprju tagħhom.



PE 378.458v01-00 6/6 DT\628379MT.doc

MT

Barra minn hekk, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tidher ħafifa meta tindirizza r-rabta 
bejn is-CSR u l-prattika ta' negozju sostenibbli, pereżempju eżaminazzjoni ta' ideat bħal limiti 
ekoloġiċi bħala l-intelliġenza ta’ tmexxija għal strateġiji ta' negozju jew metodi biex jinħoloq 
valur mingħajr ma jsir użu ta’ riżorsi li ma jiġġeddux.

Dan iwasslna biex nistaqu kif tista’ l-Unjoni Ewropea taqleb id-dibattitu tas-CSR minn 
proċess għal riżultat, pereżempju fir-rigward ta’ degradazzjoni ambjentali globali ċara, 
telf ta’ bijodiversità u konsum eċċessiv ta’ riżorsi naturali?

7. Għajnuna fis-Suċċess ta’ l-Alleanza għal Negozju u fil-Forum b’Bosta Partijiet 
Interessati dwar is-CSR

Għalkemm dawn l-inizjattivi huma kontroversjali ma' wħud mill-partijiet interessati, jista' l-
Parlament jaħdem mal-Kummissjoni biex iħeġġeġ u jappoġġja s-suċċess tagħhom?
Pereżempju CSR Europe, li għandha rwol importanti fl-Alleanza, għamlet Kartografija 
Ewropea dwar is-CSR, li tidentifika b’mod ċar id-Diversità u s-Saħħa u s-Sikurezza bħala 
żewġ oqsma fejn hemm ħafna inqas innovazzjoni disponibbli meta mqabbla ma’ kwistjonijiet 
oħra relatati mas-CSR. Il-Parlament jista’ jikkonsidra li jagħti prijorità lil dawn l-oqsma fir-
riżoluzzjoni tagħna proprja.

Fir-rigward tal-Forum b’Bosta Partijiet Interessati, ħafna parteċipanti jaqblu li r-regola “fama 
xejn, mistħija xejn” għenet biex ikun hemm djalogu effettiv, imma kien hemm ħafna ilmenti li 
r-rekwiżit għall-konsensus, fil-prattika fisser li seta’ kien hemm biss qbil dwar l-iżgħar 
denominatur komuni, u li dan in-nuqqas ta’ qbil ġie ttrattat b’mod mhux sodisfaċenti.  Kif 
tista’ tiġi solvuta din il-problema sabiex tippermetti ħidma effettiva ta’ bosta partijiet 
interessati fuq livell Ewropew? Aktar minn hekk, kif jistgħu impriżi żgħar u medji jiġu 
involuti bi sħiħ f’dan il-proċess, mingħajr ma tittappan l-applikazzjoni tas-CSR 
f’korporazzjonijiet kbar?

8. Konklużjoni

Xi kritiċi jargumentaw li għalkemm id-dibattitu dwar Responsabilità Soċjali ta’ l-Impriżi 
avvanzat b’mod drammatiku fil-kumpaniji, fl-Istati Membri u internazzjonalment, li fuq livell 
ta’ Unjoni Ewropea kien dibattitu kkaratterizzat b’galbu eċċessiv, sfiduċja u nuqqas ta' qbil.

Ir-Rapporteur iħeġġeġ lil dawk kollha li qed jiddibattu l-Komunikazzjoni li għaddejja u r-
risposta tal-Parlament biex jidħlu fid-dibattitu b’moħħ miftuħ, ifittxu li joħorġu b’fehmiet 
ġodda ma' gruppi differenti ta’ partijiet interessati, u jirrikonoxxu li l-Unjoni Ewropea tista’ 
b’mod ġenwin iżżid il-valur permezz tal-politiki u l-programmi tagħha.

Aħna l-Membri tal-Parlament Ewropew għandna nfittxu metodu kostruttiv għat-tfassil tal-
kontribuzzjoni tagħna stess għall-istadju li jmiss ta’ dan id-dibattitu.


