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A. Il-problema

 Fl-2012, kien hemm biss 13,7 % mid-diretturi f’bordijiet korporattivi li kienu nisa fil-
medja tal-UE. 

 Fl-Istati Membri fejn ma ttieħdux miżuri vinkolanti, il-kumpaniji għadhom 'il bogħod 
milli jilħqu l-bilanċ aċċettabbli bejn is-sessi (ir-Renju Unit huwa każ speċifiku).

 L-eżempji differenti fi Stati Membri differenti bħal Franza, l-Italja jew il-Belġju juru li 
l-uniku mod biex jiżdied sew il-perċentwal ta’ nisa fuq il-bordijiet huwa permezz ta' 
miżuri vinkolanti u infurzabbli.

B. Il-Proposta tal-Kummissjoni

I. Punti prinċipali

Il-korapporteurs jilqgħu l-proposta għal Direttiva bħala segwitu għar-riżoluzzjoni tal-
Parlament "In-Nisa u t-Tmexxija tal-Intrapriżi" adottata fl-2011 u bħala reazzjoni għall-
inugwaljanzi persistenti fl-ogħla pożizzjonijiet fil-kumpaniji.  

Il-korapporteurs jieħdu nota tad-Direttiva proposta għaliex din tistabbilixxi strateġija komuni 
ċara għall-Istati Membri kollha sabiex jilħqu mira komuni: 40 % tal-membri tas-sess l-anqas 
rappreżentat f’pożizzjonijiet ta’ membri tal-bord mhux eżekuttivi f’kumpaniji kbar elenkati 
pubblikament. Dan iwassal messaġġ ċar li jobbliga lill-Istati Membri jieħdu proċeduri xierqa 
sabiex jippromwovu l-bilanċ bejn is-sessi fuq il-bordijiet tal-kumpaniji kollha elenkati.

Jekk l-objettiv ta’ 40 % ma jintlaħaqx sal-2018 għall-kumpaniji li huma fis-sjieda sħiħa jew 
parzjali tal-Istat u sal-2020 għall-kumpaniji elenkati privatament, l-Istati Membri huma 
meħtieġa jiżguraw li l-kumpaniji jkomplu bl-isforzi tagħhom wara dik id-data, sabiex 
jiggarantixxu b’mod effiċjenti li jintlaħaq l-objettiv ta’ titjib tal-bilanċ bejn is-sessi. Huwa 
siewi li wieħed jinnota li d-Direttiva toffri qafas flessibbli għaliex tagħmilha possibbli li l-
Istati Membri jikkunsidraw speċifiċitajiet nazzjonali fit-traspożizzjoni tagħha. 

Barra minn hekk, minħabba li r-regolamenti differenti fil-livell nazzjonali jistgħu joħolqu 
problemi fil-funzjonament tas-suq intern, il-korapporteurs jenfasizzaw il-valur miżjud tal-
adozzjoni ta’ Direttiva sabiex jitneħħew l-ostakoli kollha possibbli, minħabba li l-kumpaniji li 
jaħdmu bejn il-fruntieri ma għandhomx jiġu kkonfrontati b’rekwiżiti ta’ governanza 
korporattiva diverġenti fuq il-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi mhux eżekuttivi ta’ 
kumpaniji elenkati. 

Bħala konsegwenza, proposta bħal din se tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġustizzja soċjali, it-
trasparenta u l-meritokrazija fis-suq tax-xogħol, kif ukoll għat-tkabbir ekonomiku permezz 
tal-użu sħiħ tar-riżorsi, il-ħiliet u s-setgħat kollha disponibbli sabiex jittieħed b’mod effettiv 
vantaġġ mill-potenzjal uman tal-UE.

Bażi ġuridika: Il-korapporteurs jemmnu li l-Artikolu 157(3) tat-TFUE huwa l-bażi legali għal 
kull miżura vinkolanti mmirata sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjieg u 
xogħol. 
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II. Kwistjonijiet speċifiċi

1. Kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva (l-Artikolu 1, l-Artikolu 2(8), l-Artikolu 3 u l-
Artikolu 4(6)) 

 Esklużjoni tal-bordijiet eżekuttivi
 Esklużjoni tal-SMEs
 Esklużjoni ta’ setturi ddominati minn ġeneru wieħed

2. In-natura vinkolanti tad-Direttiva (l-Artikoli 4 u 5)
 Vinkolanti fuq il-proċedura vs. vinkolanti fuq ir-riżultat
 Kjarifika tad-dispożizzjonijiet dwar l-obbligi tal-kumpaniji elenkati

3. Mekkaniżmu ta’ Sanzjonijiet Effettivi (l-Artikolu 6)
 Lista ta’ sanzjonijiet ċara u deterrenti
 Id-diskrezzjoni tal-Istati Membri:

C. Mistoqsijiet għad-diskussjoni u emendi possibbli

Il-korapporteurs identifikaw numru ta’ mistoqsijiet għad-diskussjoni u ssuġġeraw b’mod 
ugwali emendi possibbli li għandhom l-għan li jsolvu dawn il-kwistjonijiet. 

Mistoqsija 1: Kif tista’ tittejjeb l-effettività tal-proposta permezz tal-adattament tal-
kamp ta’ applikazzjoni tagħha?

Il-korapporteurs jirriflettu dwar id-diversi possibbiltajiet biex jiġi estiż il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva sabiex jiżdiedu l-effettività u l-impatt tagħha, bħall-inklużjoni tal-
SMEs:

Emenda 1
Artikolu 2 – punt 8
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. “intrapriżi żgħar u ta' daqs medju” jew 
“SME” tfisser kumpanija li timpjega inqas 
minn 250 persuna u li għandha fatturat 
annwali li ma jaqbiżx il-EUR 50 miljun, jew 
total annwali tal-karta tal-bilanċ li ma 
jaqbiżx it-EUR 43 miljun, jew, għal SME li 
hija 
inkorporata fi Stat Membru li l-munita 
tiegħu ma tkunx l-ewro, l-ammonti 
ekwivalenti fil-munita ta' dak l-Istat 
Membru;

imħassar

Emenda 2
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Artikolu 3
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal impriżi 
żgħar u ta' daqs medju ("SMEs").

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-korapporteurs jirrikonoxxu l-importanza tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju bħala s-sinsla 
innovattiva tal-industrija fl-Ewropa. Għalhekk, dawn għandhom ikunu minn ta' quddiem nett 
fl-isforz għall-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk għandhom ikunu inklużi fid-Direttiva. Il-
kumpaniji elenkati kollha għandhom jikkonformaw mal-objettiv stipulat mid-Direttiva, 
minħabba l-importanza ekonomika u r-responsabbiltajiet ekonomiċi u soċjali tagħhom. 

Mistoqsija 2: Kif jista’ jiġi ċċarat u rinforzat l-Artikolu 4 dwar l-aspetti vinkolanti tad-
Direttiva?

a) L-Artikolu 4(1)
Hekk kif inhu, l-Artikolu 4 għandu l-għan li jsaħħaħ il-proċedura biex jintlaħqu l-livelli 
mogħtija, iżda ma jimponihomx. Għalissa, il-korapporteurs għandhom approċċi differenti 
dwar jekk dan għandux ikun biżżejjed jew le. Il-possibbiltajiet għal emenda ta’ din id-
Direttiva f’dan ir-rigward (l-Artikolu 4 jew il-Premessa 33) jistgħu jkunu dawn li ġejjin:

Emenda 3
Artikolu 4 – paragrafu 1
appoġġjata minn Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom il-
membri tas-sess sottorappreżentat ikollhom 
inqas minn 40% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi 
mhux eżekuttivi għandhom jagħmlu l-ħatriet 
għal dawk il-pożizzjonijiet fuq il-bażi ta' 
analiżi komparattiva tal-kwalifiki ta' kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji prestabbilti, 
ċari, ifformulati b'mod newtrali u mhux 
ambigwi, sabiex jintlaħaq il-perċentwal 
imsemmi sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2020 jew mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2018 fil-każ ta' kumpaniji elenkati 
li huma impriżi pubbliċi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpaniji elenkati li fil-bordijiet tagħhom 
il-membri tas-sess sottorappreżentat 
ikollhom inqas minn 40 % tal-pożizzjonijiet 
ta' diretturi mhux eżekuttivi jaġġustaw il-
proċeduri tagħhom ta' reklutaġġ, ta' 
għażla jew ta' ħatra, sabiex jilħqu tal-
anqas 40 % sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2020 jew mhux aktar tard mill-
  ta’ Jannar 2018 fil-każ ta' kumpaniji 
elenkati li huma impriżi pubbliċi. Il-
proċedura għandha tkun ibbażata fuq
analiżi komparattiva tal-kwalifiki ta' kull 
kandidat, billi japplikaw kriterji prestabbilti, 
ċari, ifformulati b'mod newtrali u mhux 
ambigwi.
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Emenda 4
Premessa 33
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Minbarra l-miżuri li jirrigwardaw id-
diretturi mhux eżekuttivi, u bil-ħsieb li 
jittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi wkoll fost 
diretturi involuti f'kompiti ta' ġestjoni ta' 
kuljum, il-kumpaniji elenkati għandhom 
ikunu meħtieġa li jagħmlu impenji 
individwali rigward ir-rappreżentanza taż-
żewġ sessi fost id-diretturi eżekuttivi, li 
jridu jinkisbu sal-1 ta' Jannar 2020. Dawn 
l-impenji għandhom jimmiraw li jiksbu 
progress tanġibbli mill-pożizzjoni attwali 
tal-kumpanija individwali lejn bilanċ aħjar 
bejn is-sessi.

(33) Minbarra l-miżuri li jirrigwardaw id-
diretturi mhux eżekuttivi, u bil-ħsieb li 
jittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi wkoll fost 
diretturi involuti f'kompiti ta' ġestjoni ta' 
kuljum, il-kumpaniji elenkati għandhom 
ikunu meħtieġa li jagħmlu impenji 
individwali rigward ir-rappreżentanza taż-
żewġ sessi fost id-diretturi eżekuttivi sal-
1 ta' Jannar 2020. Dawn l-impenji 
għandhom jimmiraw li jiksbu progress 
tanġibbli mill-pożizzjoni attwali tal-
kumpanija individwali lejn bilanċ aħjar 
bejn is-sessi. L-Istati Membri huma 
meħtieġa jiżguraw li l-kumpaniji jkomplu 
bl-isforzi tagħhom sakemm jilħqu l-
objettiv ta’ 40 %. Għal dan il-għan, id-
Direttiva tipprovdi garanziji sabiex 
jintlaħaq b’mod effiċjenti l-objettiv ta’ 
titjib fil-bilanċ bejn il-ġeneri. 

2. L-Artikolu 4(2)
Il-korapporteurs jemmnu li l-Artikolu 4(2) għandu jkun rinforzat. Dispożizzjoni, li taċċetta 
kwota ta’ rappreżentazzjoni taħt l-40 %, iddgħajjef il-kisba tal-għan tal-ugwaljanza bejn is-
sessi. Il-possibbilitajiet ta’ emendi għall-Artikolu 4(2) jistgħu jkunu dawn li ġejjin:

Emenda 5
Artikolu 4 – paragrafu 2
appoġġjata minn Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-numru ta' pożizzjonijiet ta' direttur 
mhux eżekuttiv neċessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jkun
in-numru l-eqreb lejn il-proporzjon ta' 40 
fil-mija, iżda mhux aktar minn 49 fil-mija.

2. In-numru ta' pożizzjonijiet ta' direttur 
mhux eżekuttiv neċessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jkun 
tal-anqas 40 fil-mija. 

Emenda 6
Artikolu 4 – paragrafu 2
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-numru ta' pożizzjonijiet ta' direttur 
mhux eżekuttiv neċessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu 
jkun in-numru l-eqreb lejn il-proporzjon ta' 
40 fil-mija, iżda mhux aktar minn 49 fil-
mija.

2. In-numru ta' pożizzjonijiet ta' direttur 
mhux eżekuttiv neċessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu 
jkun in-numru l-eqreb lejn il-proporzjon ta' 
40 fil-mija, iżda mhux aktar minn 50 fil-
mija.

3. L-Artikolu 4(3)
L-aħħar subsentenza hija żejda għaliex it-test preċedenti diġà jinkludi kwalifika oġġettiva tal-
kwalifika tal-kandidati. 

Emenda 7
Artikolu 4 – paragrafu 3
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiksbu l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fl-għażla tad-diretturi mhux 
eżekuttivi, għandha tingħata prijorità lill-
kandidat mis-sess l-anqas rappreżentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment ikkwalifikat 
bħall-kandidat tas-sess l-ieħor f'termini ta' 
adegwatezza, kompetenza u prestazzjoni 
professjonali, sakemm valutazzjoni oġġettiva 
li tqis il-kriterji kollha speċifiċi għal 
kandidati individwali ma xxaqlibx il-bilanċ 
favur il-kandidat tas-sess l-ieħor.

3. Sabiex jiksbu l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fl-għażla tad-diretturi mhux 
eżekuttivi, għandha tingħata prijorità lill-
kandidat mis-sess l-anqas rappreżentat jekk 
dak il-kandidat huwa ugwalment ikkwalifikat 
bħall-kandidat tas-sess l-ieħor f'termini ta' 
adegwatezza, kompetenza u prestazzjoni 
professjonali.

4. L-Artikolu 4(6)
L-eżenzjoni ta’ fergħat sempliċement għaliex dawn huma ddominati minn ġeneru wieħed 
jikkonsolida dominazzjoni ta’ ġeneru wieħed bħal din.

Emenda 8 
Artikolu 4 – paragrafu 6
minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kumpaniji elenkati fejn il-membri tas-sess l-
anqas irrappreżentat jirrappreżentaw inqas 
minn 10 fil-mija tal-forza tax-xogħol ma 

imħassar
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jkunux suġġetti għall-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji kollha għandhom jikkonformaw mal-obbligu li jitjieb il-bilanċ bejn is-sessi u 
għalhekk, l-ebda eżenzjoni m’għandha tkun prevista. B’mod partikolari, id-Direttiva toffri lill-
kumpaniji kollha l-flessibilità fl-adozzjoni tal-proċeduri adegwati, li jilħqu l-bżonnijiet tas-
settur. Fl-aħħar, id-diretturi mhux eżekuttivi normalment iwettqu kompiti superviżorji u 
jagħtu l-kontribut tagħhom f’kompiti maniġerjali ġenerali li mhumiex direttament marbuta 
ma’ kwistjonijiet settorjali.

Mistoqsija 3: Kif jistgħu jittejbu d-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet?

Il-korapporteurs jistiednu diskussjoni dwar jekk għandux ikun hemm lista magħluqa jew lista 
miftuħa ta’ sanzjonijiet u t-tip ta’ diskrezzjoni li għandu jkollhom l-Istati Membri dwar l-
infurzar abbażi tal-proposti għal emendi li ġejjin.

Emenda 9
Artikolu 6 – paragrafu 2 
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi u jistgħu jinkludu 
l-miżuri li ġejjin:

2. Is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi u għandhom tal-
anqas jinkludu l-miżuri li ġejjin:

Emenda 10 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
appoġġjata minn Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Evelyn Regner

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba. l-esklużjoni tal-kumpanija elenkata mill-
proċeduri pubbliċi ta’ sejħa għal offerti. 

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-responsabbiltà ekonomika u soċjali tal-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, it-trasparenza mtejba tal-impriżi pubbliċi hija essenzjali. Għalhekk, kumpaniji elenkati 
li ma jikkonformawx mal-obbligi stabbiliti mid-Direttiva għandhom ikunu esklużi minn sejħiet 
għall-offerti fl-akkwist pubbliku li jservu l-interessi ekonomiċi ġenerali.


