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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-fatt li d-definizzjoni l-ġdida stabbilita fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tissottolinja l-esiġenza tal-
ottemperanza mar-regoli legali fis-seħħ bħala prekundizzjoni għal aġir responsabbli u li 
tippreċiża l-qafas meħtieġ għar-responsabbiltà korporattiva permezz tal-esiġenza li “li l-
proċess operattiv jintegra r-responsabbiltajiet soċjali, ambjentali, etiċi u dawk li 
jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem u tal-konsumatur fl-operazzjonijiet ta' negozju u l-
istrateġija ewlenija tal-impriżi b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati; itenni li 
r-responsabbiltà soċjali korporattiva jeħtieġ li testendi wkoll għall-aġir tal-impriżi fil-
konfront ta' pajjiżi terzi u f’dawk il-pajjiżi;

2. Jilqa’ l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri li jallinjaw il-politiki tagħhom mar-
reviżjoni tal-2011 tal-linji gwida tal-OECD għall-impriżi multinazzjonali kif ukoll mal-
Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem1 u jissottolinja li dawn 
l-isforzi, speċjalment fis-settur tal-kummerċ internazzjonali li mhuwiex regolat mill-istati 
nazzjon għadhom s'issa ma wasslux għal impenn suffiċjenti għaż-żamma u r-rieżami ta’ 
standards ambjentali, soċjali, u tad-drittijiet tal-bniedem;

3. Jenfasizza l-importanza li titqies l-katina tal-provvista fil-valutazzjoni tar-rispett tar-
responsabilità soċjali min-naħa ta' kumpannija; iqis li hija ta' importanza enormi li jiġu 
stabbiliti indikaturi effiċjenti u trasparenti li jippermettu l-valutazzjoni b'mod preċiż tal-
impatti tal-attivitajiet tal-kumpanniji mil-lat sistematiku;

4. Jinsisti li kull wieħed mis-27 Stat Membru jrid jaċċellera r-reviżjoni tal-pjanijiet tiegħu ta’ 
azzjoni dwar ir-Responsabilità Soċjali tal-Kumpaniji (CSR), u l-iżvilupp tal-pjanijiet 
nazzjonali li jimplementaw il-Prinċipji Gwida tan-NU, li għandhom ikunu ffinalizzati sa 
mhux aktar tard minn tmiem Diċembru 2013; iqis li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawn il-pjanijiet jitfasslu bil-parteċipazzjoni tal-istakeholders relevanti kollha, inklużi l-
NGOs, is-soċjetà ċivili, it-trade unions, l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u l-
istituzzjonijiet nazzjonali tal-jeddijiet tal-bniedem (NHRI); jitlob lill-UE tiffaċilita t-
tagħlim mill-esperjenza ta’ dawk l-Istati tal-UE li għaddejjin bħalissa mill-proċess; 
jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jitnebbħu mil-linji gwida li jinsabu fl-istandard 
ISO 26000, mill-Prinċipji Gwida tal-OECD, mill-aħħar verżjoni tal-linji gwida tal-Global 
Reporting Initiative u mill-gwida mogħtija mill-Grupp Ewropew tal-Istituzzjonijiet 
Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem (NHRIs);

5. Jissottolinja li r-responsabbiltà soċjali tal-impriżi sew fi ħdan l-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi 
għandha tiġi estiża għal oqsma bħall-organizzazzjoni tax-xogħol, il-kwalita tal-impjiegi, l-

                                               
1 Kunsill tal-Jeddijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, 17-il Sessjoni, 21 ta' Marzu 2011, Rapport tar-

Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju-Ġenerali dwar il-kwestjoni tal-jeddijiet tal-bniedem u l-korporazzjonijiet 
transnazzjonali u impriżi oħrajn tan-negozju, John Ruggie: "Prinċipji Gwida dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet 
tal-Bniedem: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework”’ (A/HRC/17/31) 
(magħrufin minn issa ’l quddiem bħala l-“Prinċipji Gwida tan-NU”).
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ugwaljanza tal-opportunitajiet, il-parteċipazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni kif ukoll it-tagħlim tul il-ħajja;

6. Jitlob li jkun hemm koerenza akbar fil-politiki f’livell ta’ UE billi l-politiki u ftehimiet 
dwar l-akkwist pubbliku, il-kreditu tal-esportazzjoni, il-governanza t-tajba, il-
konkorrenza, l-iżvilupp, il-kummerċ, l-investiment u oħrajn jinġiebu f’konformità mal-
istandards internazzjonali tal-jeddijiet tal-bniedem, soċjali u ambjentali, imniżżlin fil-linji 
gwida u l-prinċipji tal-OECD u tan-NU; jitlob, f’dan is-sens, għal kooperazzjoni mal-korpi 
li jirrappreżentaw l-impjegati, dawk li jħaddmu u lill-konsumaturi filwaqt li jittieħed il-
parir tal-NHRIs, bħalma huma s-sottomissjoni tal-Grupp Ewropew tal-NHRIs lill-
Kummissjoni dwar il-jeddijiet tal-bniedem u l-akkwist; jitlob li jkun hemm 
valutazzjonijiet sinifikanti u adegwati tal-impatt tal-proposti leġiżlattivi għal inkoerenza 
potenzjali mal-Prinċipji Gwida, u jinsisti fuq il-koordinazzjoni mal-Grupp ta' Ħidma dwar 
in-Negozju u l-Jeddijiet tal-Bniedem, ħalli tkun evitata interpretazzjoni ma ssegwix u 
inkonsistenti ta’ dawk il-Prinċipji Gwida; filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza tal-qafas tal-
jeddijiet tal-bniedem tan-NU għar-RSK, ifakkar li l-Artikolu 16 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiggarantixxi d-dritt fundamentali ta' libertà ta' 
intrapriża, dritt li għandu jiġi kkunsidrat kif xieraq u jservi ta' referenza għall-appoġġ ta' 
politiki tar-RSK fl-UE; jenfasizza l-importanza li jinżamm bilanċ bejn il-libertà ta' 
intrapriża u drittijiet oħra garantiti minn din il-Karta kif ukoll prinċipji u linji gwida 
rikonoxxuti internazzjonalment għar-RSK; f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tilqa' 
pożittivament l-isforzi tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 
(FRA) biex tiġbor il-provi u l-kompetenzi rigward l-eżistenza u l-interpretazzjoni tal-
libertà tal-intrapriża;

7. Jimpenja ruħu li jissokta jgħolli b’mod konsistenti l-istennija tiegħu li l-istituzzjonijiet u l-
uffiċjali tal-UE, inkluż ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Jeddijiet tal-Bniedem kif 
ukoll ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE speċifiċi għall-pajjiż u għar-reġjun, jagħmlu kull 
sforz biex imexxu ’l quddiem l-istandards soċjali u ambjentali, u l-jeddijiet tal-bniedem u 
l-aġenda tan-negozju fir-relazzjonijiet u l-azzjonijiet esterni kollha tal-UE; jstieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt b'rabta mad-drittijiet 
fundamentali qabel il-konklużjoni u waqt l-evalwazzjoni ta' ftehimiet multilaterali u 
bilaterali tal-kummerċ u tal-investiment u l-attribuzzjoni ta' għajnuna mill-Istat u jiżguraw 
li dawn id-drittijiet jiġu rispettati;

8. Jirrikonoxxi li l-NHRIs allinjati mal-Prinċipji ta' Pariġi huma pożizzjonati b'mod tajjeb 
ħalli jagħtu l-appoġġ għall-implementazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU, inkluża l-
faċilitizzazzjoni tal-aċċess għal irmedji jekk mhux l-iżgurar tiegħu; jitlob lill-UE u lill-
Istati Membri tagħha jirrikonoxxu l-NHRIs flimkien mal-impriżi u l-korpi rappreżentanti 
l-impjegati, lil min iħaddem u lill-konsumaturi bħala sieħba ewlenin fl-avvanz tal-jeddijiet 
tal-bniedem u l-aġenda tan-negozju, bl-iżvilupp tar-rabtiet bejn in-negozju, l-istat u s-
soċjetà ċivili u l-promozzjoni ta’ standards u linji-gwidi soċjali, ambjentali u ta’ jeddijiet 
tal-bniedem li jkunu internazzjonalment rikonoxxuti; jitlob, f’dan il-kuntest, lill-Istati 
Membri jsaħħu u, fejn ikun neċessarju, iwessgħu l-mandati tal-NHRIs ħalli jagħmluhom 
aktar effettivi, jew, fejn ma jkunx hemm NHRI allinjat mal-Prinċipji ta’ Pariġi, ħalli 
jieħdu passi biex iwaqqfuhom, u ħalli l-UE tiżviluppa appoġġ stateġiku xieraq; jimpenja 
ruħu li jwaqqaf skambju regolari ta’ kull sena ta’ veduti mal-NHRIs fil-qafas tal-LIBE 
u/jew DROI, billi jibni fuq l-esperjenza tal-iskambju ta’ veduti tad-DROI dwar is-‘Samit 
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tal-2011 tal-Ombudsmen tal-UE u tas-Sħubija Lvant’, u li jikkomplementa tali skambji 
b’workshops iddedikati apposti għall-jeddijiet tal-bniedem u n-negozju;

9. Jilqa' favorevolment l-adozzjoni mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, fl-
14 ta' Ġunju 2012, tar-Rakkomandazzjoni nru 202 dwar il-bażijiet ta' protezzjoni soċjali; 
jintrabat li jqiegħed il-kwestjoni tal-'drittijiet tal-bniedem u n-negozju' fuq l-aġendi tal-
laqgħat li jmiss tal-UE ma' pajjiżi terzi, l-aktar dawk li magħhom l-UE għandha rapport 
speċjali; jitlob li r-RSK tkun inkorporata fir-relazzjonijiet kontrattwali atl-UE ma' pajjiżi 
terzi u jitlob li, jekk ikun neċessarju, it-traduzzjonijiet tal-Prinċipji Gwida tan-NU 
jitwettqu bl-użu tal-kapaċità tal-PE jew ta' istituzzjonijiet oħrajn tal-UE;

10. Jitlob lill-UE, u b’mod partikolari lill-Kummissjoni, tiżgura li l-istrumenti finanzjarji, 
inkluż l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), jaraw 
lill-NHRIs konformi mal-Prinċipji ta’ Pariġi bħala sħab kjavi fil-ksib tal-objettivi 
tagħhom, u tappoġġjahom fl-użu effiċjenti li jagħmlu mill-pożizzjoni unika u mill-
għarfien espert tagħhom dwar il-jeddijiet tal-bniedem ħalli joħolqu spazju għad-djalogu 
bejn l-istakeholders varji, inklużi l-awtoritajiet statali, is-soċjetà ċivili u n-negozju, għal 
dan l-effett:

(1) (1) jiżgura li t-tema tar-responsabbiltà soċjali korporattiva tkun tidher fost il-
prijoritajiet tal-istrumenti finanzjarji individwali skont il-perspettiva tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-perijodu 2014-2020; u 

(2) jiżviluppa appoġġ speċifiku skont l-EIDHR għat-taħriġ u l-bini globali tal-kapaċità fil-
qasam tal-jeddijiet tal-bniedem u n-negozju tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
NHRIs, id-difensuri tal-jeddijiet tal-bniedem, it-trade unions, u organizzazzjonijiet 
oħrajn tal-jeddijiet tal-bniedem;

11. Jinsisti, sabiex jiżgura li l-implementazzjoni tal-istrateġija l-ġdida RSK tal-UE tkun 
tippromwovi l-interessi tas-soċjetà, ir-rispett għall-jeddijiet tal-bniedem, u triq għal 
progress sostenibbli u inklussiv, li l-proposta leġiżlattiva dwar il-kxif obbligatorju tal-
informazzjoni mhux finanzjarja (inkluża informazzjoni ambjentali, soċjali u ta’ 
governanza) tal-kumpanniji tiżgura t-trasparenza billi tagħti qafas ċar, mhux ambigwu, 
komuni u determinat minn qabel, b’riferiment speċifiku għall-jeddijiet tal-bniedem, li jkun 
kompletament allinjat mal-Prinċipji Gwida tan-NU u msejjes fuq indikaturi oġġettivi: l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, inklużi kwestjonijiet bħalma hija l-qabża fis-salarji bejn 
il-ġeneri u l-proporzjon ta’ nisa f’pożizzjonijiet għolja; il-pagi taż-żgħażagħ; il-possibilità 
li l-ħaddiem jissieħbu fi trade unions u jkollhom negozjati kollettivi; garanziji effettivi ta’ 
sigurtà fuq il-post tax-xogħol; u d-diżabbiltà;

12. Jitlob lill-UE tindirizza l-avariji fil-kapaċità interna u fl-għarfien espert billi timplementa 
progammi ta’ taħriġ sinifikanti dwar il-‘jeddijiet tal-bniedem u n-negozju' fl-
istituzzjonijiet u l-oqsma kollha tal-politiki tal-UE;

13. Itenni t-talbiet tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri li jtejbu l-eżekuzzjoni tal-liġijiet eżistenti 
li jindirizzaw ir-RSK it-tħassib tan-negozju u l-jeddijiet tal-bniedem, u li jiżviluppaw aktar
soluzzjonijiet li jimmiraw lejn opportunitajiet indaqs għall-impriżi tan-negozju kemm 
domestiċi kemm ta' pajjiżi terzi bil-għan li jiġi miġġieled id-dumping soċjali;
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14. Jitlob li jkun hemm standards ta'  għall-jeddijiet tal-bniedem u għall-katina ta’ fornitura 
f’livell ta’ UE li, fost ħwejjeġ oħra, jissodisfaw ir-rekwiżiti mniżżlin fil-Gwida tal-OKŻE 
dwar id-Diliġenza Dovuta għal Ktajjen ta’ Provvista Responsabbli tal-Minerali minn Zoni 
Affettwati mill-Kunflitti u Zoni ta’Riskju Għoli li jkunu indirizzati, fost kwestjonijiet 
oħrajn, oqsma b'potenzjal sinifikattiv ta' impatt negattiv jew pożittiv fuq il-jeddijiet tal-
bniedem bħalma huma l-ktajjen ta' fornituri globali u lokali, il-minerali tal-kunflitti, l-
outsourcing, il-ħtif tal-art, u reġjuni fejn id-dritt tax-xogħol u ħarsien il-ħaddiema huma 
insuffiċjenti jew fejn jiġu mmanifatturati l-prodotti li huma perikolużi għall-ambjent u 
għas-saħħa; jilqa' pożittivament il-programmi diġà stabbiliti mill-UE, partikolarment il-
programm FLEGT fil-qasam tas-silvikultura, u jsostni l-Inizjattiva għat-trasparenza tal-
industriji estrattivi (EITI);

15. Jitlob li fejn l-UE jew l-Istati Membri jkunu sħab fin-negozju (eż., fl-akkwist pubbliku, fl-
impriżi tal-istat, fil-joint ventures, fil-‘blending’, fil-garanziji tal-kreditu għall-
esportazzjoni, fil-proġetti fuq skala kbira f’pajjiżi terzi), il-konsistenza mal-Linji gwida u 
prinċipji tal-OECD u tan-NU għandha tkun prijorità, riflessa fi klawsoli kontrattwali 
speċifiċi, u b'konsegwenzi għall-kumpanniji li jiksru b'mod ċar l-istandards soċjali, 
ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda li l-‘Pjattaforma tal-UE għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Esterni’ twaqqaf modalitajiet bħal dawn bil-ħsieb li jtejbu l-
kwalità u l-effiċjenza tal-mekkaniżmi ta' taħlit u tal-istrumenti finanzjarji tal-
kooperazzjoni esterna tal-UE u l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-UE, l-
Istituzzjonijiet Finanzjarji u partijiet interessati oħra f'dan il-qasam;

16. Jisħaq fuq l-importanza tal-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti "protezzjoni, rispett u rimedju"u 
jqis li dawn it-tliet pilastri: ir-responsabilità tal-Istat li jipproteġi mill-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, ir-responsabilità tal-kumpanniji li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-bżonn 
ta' aċċess aktar effettiv għar-rimedju għandhom ikunu suġġetti għal provvedimenti 
adegwati li jippermettu l-implementazzjoni tagħhom;

17. Jenfasizza li, minħabba l-piż tagħhom fil-kummerċ internazzjonali, l-kumpanniji Ewropej, 
is-sussidjarji tagħhom u s-sottokuntratturi tagħhom jiżvolġu rwol fundamentali fil-
promozzjoni u t-tixrid tal-istandards soċjali u tax-xogħol fid-dinja; jirrikonoxxi li l-ilmenti 
kontra l-kumpaniji tal-UE li joperaw barra huma aktar iva milli le riżolti b'mod tajjeb in 
situ; ifaħħar lill-Punti Nazzjonali ta’ Kuntatt tal-OECD bħala mekkaniżmu mhux legali 
bbażati fuq l-istat li jistgħu jimmedjaw fuq gamma wiesgħa ta’ tilwimiet tan-negozju u tal-
jeddijiet tal-bniedem; jitlob, b’danakollu, li jkun hemm sforzi akbar mill-kumpanniji fl-
iżvilupp tal-mekkaniżmi ta’ lmentar allinjati mal-kriterji ta’ effikaċja msemmijin fil-
Prinċipji Gwida u li jfittxu aktar gwida awtorevoli pprovduta minn prinċipji u linji gwida 
rikonoxxuti internazzjonalment, b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-OECD aġġornati 
reċentement għal Intrapriżi Multinazzjonali, l-għaxar prinċipji tal-Patt Globali tan-
Nazzjonijiet Uniti, l-Istandard ta' Gwida dwar ir-Responsabilità Soċjali ISO 26000, id-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-Prinċipji fir-rigward tal-Impriżi Nazzjonali u l-Politika 
Soċjali tal-ILO;

18. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li temenda d-dispożizzjonijiet tad-dritt 
internazzjonali privat misjubin fir-Regolament Brussell I, u b'mod partikolari l-
introduzzjoni tal-prinċipju tal-'forum necessitatis'; jisħaq dwar il-ħtieġa li jiżviluppa atkar 
aċċess effikaċi għar-rimedji għall-vittmi tal-vjolazzjonijiet tal-jeddijiet tal-bniedem 
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riżultanti mill-operazzjonijiet tal-kumpanniji barra l-UE, permezz ta’ riformi tar-
regolamenti Brussell I u Ruma II; jitlob li jkun hemm miżuri effikaċi għat-tneħħija tal-
ostakli eżistenti għall-ġustizzja, bħalma huma l-kostijiet mhux xierqa tal-litigazzjoni, 
permezz ta' inizjattivi bħalma huwa l-iżvilupp ta' standards minimi ta' rimedju kollettiv, 
jew soluzzjonijiet għall-problema tal-'personalità ġuridika separata' tal-kumpanniji.

19. Jitlob l-iżvilupp ta' standards ta' trasparenza u responsabilità aktar effettivi għall-
kumpaniji teknoloġiċi tal-UE fir-rigward ta' teknoloġiji ta' esportazzjoni li jistgħu jintużaw 
sabiex jiksru il-jeddijiet tal-bniedem jew jaġixxu kontra l-interess tas-sigurtà tal-UE;

20. Jilqa' favorevolment ir-rieda tal-Kummissjoni li tittratta l-kwestjoni tar-responsabilità 
soċjali tal-kumpanniji fil-kuntest tat-tkabbir; huwa diżappuntat, b’dana kollu, li din il-
kwestjoni ma ġiet indirizzata b’mod speċifiku fin-negozjati għat-tisħib mal-pajjiżi 
kandidati jew imsemmija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-
titlu ‘L-Istrateġija ta’ Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013’ (COM(2012)0600);

21. Jilqa' pożittivament l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi kampanji mondjali, linji 
gwida internazzjonali u miżuri leġiżlattivi komplementari bil-għan li jiġi garantit li l-
impriżi jħallu impatti pożittivi fuq il-kumpanniji barranin; ifakkar li l-impatti pożittivi tal-
impriżi fuq il-kumpanniji barranin jistgħu, fost affarijiet oħrajn, jitkejlu skont l-aċċess 
għar-riżorsi mill-popolazzjonijiet lokali, tas-sovranità tal-ikel tal-popolazzjonijiet, tal-
iżvilupp endoġenu tal-kumpanniji;

22. Jitlob l-implimentazzjoni tal-'konoxxenza tal-utent finali proprju' sabiex ikun żgurat li jiġi 
evitat il-ksur tal-jeddijiet tal-bniedem fl-istadji tal-bidu u dawk sussegwenti fi fluss tal-
produzzjoni jew tas-suq.
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