
PR\940986MT.doc PE514.670v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2012/0299(COD)

21.6.2013

***I
ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta’ kumpaniji 
elenkati f’borża u miżuri relatati
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteurs: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

(Laqgħat konġunti tal-Kumitati - Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura)



PE514.670v01-00 2/23 PR\940986MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati
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***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali - pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari. Il-korrezzjonijiet proposti huma 
soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-
bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta’ kumpaniji elenkati f’borża u miżuri 
relatati
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0614),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 157(3)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0382/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-13 ta’ Frar 
20131,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-30 ta’ Mejju 20132,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll 
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi skont l-Artikolu 51 tar-
Regoli ta’ Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
                                               
1 ĠU C 133, 9.5.2013, p.68.

2 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-użu effiċjenti tal-kapital uman huwa 
l-aktar fattur determinanti importanti tal-
kompetittività tal-ekonomija u huwa 
essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 
demografiċi tal-UE, biex nikkompetu 
b’suċċess f’ekonomija globalizzata u biex 
niżguraw vantaġġ komparattiv fir-rigward 
ta’ pajjiżi terzi. Ir-riżerva ta’ nisa 
kwalifikati u mħarrġa ħafna qiegħda tikber 
b’mod kostanti kif inhu kkonfermat mill-
fatt li 60% tal-gradwati mill-universitajiet 
huma nisa. Nuqqas issoktat li nużaw din ir-
riżerva fil-ħatriet għal pożizzjonijiet ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi jammonta 
għal nuqqas li nisfruttaw b’mod sħiħ il-
kapital uman imħarreġ.

(7) L-użu effiċjenti tal-kapital uman huwa 
l-aktar fattur determinanti importanti tal-
kompetittività, l-iżvilupp u t-tkabbir tal-
ekonomija u huwa essenzjali għall-
indirizzar tal-isfidi demografiċi tal-UE, 
biex nikkompetu b’suċċess f’ekonomija 
globalizzata u biex niżguraw vantaġġ 
komparattiv fir-rigward ta’ pajjiżi terzi. Ir-
riżerva ta’ nisa kwalifikati u mħarrġa ħafna 
qiegħda tikber b’mod kostanti kif inhu 
kkonfermat mill-fatt li 60 % tal-gradwati 
mill-universitajiet huma nisa. Nuqqas 
issoktat li nużaw din ir-riżerva 
f’pożizzjonijiet ta’ maniġment fil-
kumpaniji u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
jammonta għal nuqqas li nisfruttaw b’mod 
sħiħ il-kapital uman imħarreġ.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b’mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta’ ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta’ perspettivi u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
bilanċjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b’mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta’ ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta’ perspettivi kif 
ukoll mudell tan-negozju aktar proattiv u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
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relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta’ 
impriża. It-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-Unjoni għalhekk jista’ 
jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni 
tal-kumpaniji kkonċernati.

bilanċjati, bil-għan li jiġu riflessi aħjar ir-
realtajiet soċjetali u tal-konsumaturi. 
Bosta studji wrew ukoll li hemm relazzjoni 
pożittiva bejn id-diversità tas-sessi fl-ogħla 
livell tal-maniġment u l-prestazzjoni 
finanzjarja u l-profittabilità ta’ impriża. It-
tisħiħ tar-rappreżentazzjoni femminili fil-
bordijiet ta’ kumpaniji elenkati fil-borża fl-
Unjoni, fid-dawl tar-responsabilità 
ekonomika u soċjali sinifikanti ta’ tali 
kumpaniji, għalhekk jista’ jkollu impatt 
pożittiv fuq il-prestazzjoni ekonomika tal-
kumpaniji kkonċernati. Għaldaqstant 
għandhom jiġu introdotti u msaħħa 
miżuri sabiex jitħeġġeġ il-progress tal-
karrieri għan-nisa fil-livelli kollha tal-
maniġment.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-evidenza eżistenti turi wkoll li l-
ugwaljanza fis-suq tax-xogħol tista’ ttejjeb 
it-tkabbir ekonomiku b’mod sostanzjali. It-
tisħiħ tal-preżenza femminili fil-bordijiet 
ta’ kumpaniji elenkati fl-Unjoni mhux biss 
jaffettwa n-nisa maħtura fuq il-bordijiet, 
iżda jikkontribwixxi wkoll sabiex jiġi 
attirat talent femminili lejn il-kumpanija u
tiġi żgurata preżenza ikbar tan-nisa fil-
livelli kollha tal-amministrazzjoni u fost il-
ħaddiema. Għalhekk, sehem akbar ta’ nisa 
fuq il-bordijiet tal-kumpaniji għandu 
impatt pożittiv fuq it-tnaqqis kemm tad-
distakk fl-impjiegi bejn is-sessi u d-
differenza fil-pagi bejn is-sessi. Li 
nagħmlu użu sħiħ mit-talenti eżistenti tan-
nisa jikkostitwixxi titjib notevoli f’termini 
tar-rendiment fuq l-edukazzjoni kemm 
għall-individwi kif ukoll għas-settur 

(9) L-evidenza eżistenti turi wkoll li l-
ugwaljanza fis-suq tax-xogħol tista’ ttejjeb 
it-tkabbir ekonomiku b’mod sostanzjali. It-
tisħiħ tal-preżenza femminili fil-bordijiet 
ta’ kumpaniji elenkati fl-Unjoni mhux biss 
jaffettwa n-nisa maħtura fuq il-bordijiet, 
iżda jikkontribwixxi wkoll sabiex jiġi 
attirat talent femminili lejn il-kumpanija, 
tiġi żgurata preżenza ikbar u tkun 
rikonoxxuta l-kontribuzzjoni tan-nisa fil-
livelli kollha tal-amministrazzjoni u fost il-
ħaddiema. Għalhekk, sehem akbar ta’ nisa 
fuq il-bordijiet tal-kumpaniji għandu 
impatt pożittiv fuq it-tnaqqis kemm tad-
distakk fl-impjiegi bejn is-sessi u d-
differenza fil-pagi bejn is-sessi. Li 
nagħmlu użu sħiħ mit-talenti eżistenti tan-
nisa jikkostitwixxi titjib notevoli f’termini 
tar-rendiment fuq l-edukazzjoni kemm 
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pubbliku. Is-sottorappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-UE hija opportunità 
mitlufa f’termini ta’ kisba ta’ tkabbir 
sostenibbli fit-tul għall-ekonomiji tal-Istati 
Membri inġenerali.

għall-individwi kif ukoll għas-settur 
pubbliku. Is-sottorappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-UE hija opportunità 
mitlufa f’termini ta’ kisba ta’ tkabbir 
sostenibbli fit-tul għall-ekonomiji tal-Istati 
Membri inġenerali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liġijiet 
nazzjonali dwar il-proċeduri tal-għażla u l-
kriterji ta’ kwalifika għall-pożizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta’ ċerti standards minimi fir-rigward tar-
rekwiżit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreżentanza bbilanċjata tas-sessi jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ ħatra għal diretturi mhux 
eżekuttivi fuq il-bażi ta’ valutazzjoni 
komparattiva oġġettiva tal-kwalifiki tal-
kandidati f’termini ta’ adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali 
hija meħtieġa sabiex jintlaħaq bilanċ bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi. Hija 
biss miżura fuq il-livell tal-UE li tista’ 
effettivament tgħin biex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet kompetittivi ugwali 
madwar l-Unjoni u jiġu evitati 
kumplikazzjonijiet prattiċi fil-ħajja tan-
negozju.

(14) Filwaqt li din id-Direttiva ma 
għandhiex l-għan li tarmonizza l-liġijiet 
nazzjonali dwar il-proċeduri tal-għażla u l-
kriterji ta’ kwalifika għall-pożizzjonijiet 
fuq il-bordijiet fid-dettall, l-introduzzjoni 
ta’ ċerti standards minimi fir-rigward tar-
rekwiżit li l-kumpaniji elenkati mingħajr 
rappreżentanza bbilanċjata tas-sessi jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ ħatra għal diretturi mhux 
eżekuttivi fuq il-bażi ta’ valutazzjoni 
komparattiva oġġettiva tal-kwalifiki tal-
kandidati f’termini ta’ adegwatezza, 
kompetenza u prestazzjoni professjonali 
hija meħtieġa sabiex jintlaħaq bilanċ bejn 
is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi. Hija 
biss miżura vinkolanti fuq livell tal-Unjoni
li tista’ effettivament tgħin biex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet kompetittivi ugwali 
madwar l-Unjoni, jiġu evitati 
kumplikazzjonijiet prattiċi fil-ħajja tan-
negozju u tippermetti lill-eżekuttivi u lid-
diretturi li jagħmlu użu sħiħ mill-
opportunitajiet li għandu x’joffri s-Suq 
Intern.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għalhekk l-Unjoni għandha l-għan li 
żżid il-preżenza ta’ nisa fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji, kemm sabiex jissaħħu t-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività tal-kumpaniji 
Ewropej kif ukoll biex tintlaħaq 
ugwaljanza effettiva bejn is-sessi fis-suq 
tax-xogħol. Dan l-għan għandu jintlaħaq 
permezz ta’ rekwiżiti minimi dwar l-
azzjoni pożittiva fil-forma ta’ miżuri 
vinkolanti bil-għan li jintlaħaq objettiv 
kwantitattiv għall-kompożizzjoni bejn is-
sessi tal-bordijiet ta’ kumpaniji elenkati, 
fid-dawl tal-fatt li l-Istati Membri u pajjiżi 
oħra li għażlu dan il-metodu jew metodu 
simili kisbu l-aħjar riżultati fit-tnaqqis tas-
sottorappreżentazzjoni tan-nisa 
f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
ekonomiċi.

(16) Għalhekk l-Unjoni għandha l-għan li 
żżid il-preżenza ta’ nisa fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji, kemm sabiex jissaħħu t-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività tal-kumpaniji 
Ewropej kif ukoll biex tintlaħaq 
ugwaljanza effettiva bejn is-sessi fis-suq 
tax-xogħol. Dan l-għan għandu jintlaħaq 
permezz ta’ rekwiżiti komuni minimi tal-
Unjoni dwar l-azzjoni pożittiva fil-forma 
ta’ miżuri vinkolanti bil-għan li jintlaħaq 
objettiv kwantitattiv għall-kompożizzjoni 
bejn is-sessi tal-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati, fid-dawl tal-fatt li l-Istati Membri 
u pajjiżi oħra li għażlu dan il-metodu jew 
metodu simili kisbu l-aħjar riżultati fit-
tnaqqis tas-sottorappreżentazzjoni tan-nisa 
f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
ekonomiċi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal impriżi mikro, żgħar u medji 
(SMEs), kif definiti mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar 
u ta’ daqs medju, anke jekk huma 
kumpaniji elenkati.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji elenkati kollha għandhom jikkonformaw mal-objettiv stipulat mid-Direttiva, 
minħabba l-importanza ekonomika u r-responsabbiltajiet ekonomiċi u soċjali tagħhom.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Istati Membri jeżerċitaw influwenza 
dominanti fuq kumpaniji elenkati li huma 
impriżi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 
2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 
dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet 
finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriżi 
pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza 
finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi. Minħabba 
din l-influwenza dominanti, huma jkollhom 
l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħhom 
sabiex iġibu l-bidla meħtieġa aktar malajr. 
Għalhekk, f’kumpaniji bħal dawn, l-
objettiv li jkun hemm mill-inqas 40 fil-mija 
tad-diretturi mhux eżekuttivi li jiġu mis-
sess l-anqas rappreżentat għandu jiġi 
stabbilit għal data aktar bikrija.

(23) L-Istati Membri jeżerċitaw influwenza 
dominanti fuq kumpaniji elenkati li huma 
impriżi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 
2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 
dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet 
finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriżi 
pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza 
finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi. Minħabba 
din l-influwenza dominanti, huma jkollhom 
l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħhom 
sabiex iġibu l-bidla meħtieġa aktar malajr. 
Għalhekk, f’kumpaniji bħal dawn, l-
objettiv li jkun hemm mill-inqas 40 fil-mija 
tad-diretturi mhux eżekuttivi li jiġu mis-
sess l-anqas rappreżentat għandu jiġi 
stabbilit għal data aktar bikrija, 
f’konformità mal-mekkaniżmi xierqa 
stabbiliti mill-Istati Membri skont id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-determinazzjoni tan-numru ta’ 
pożizzjonijiet ta’ direttur mhux eżekuttiv 
meħtieġa għall-konformità mal-objettiv 
titlob aktar speċifikazzjoni billi għal bosta 

(24) Fejn il-bord mhux eżekuttiv ikun 
magħmul minn tliet membri biss, ikun 
matematikament impossibbli li jkun 
hemm sehem ta’ aktar minn 40 fil-mija 
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daqsijiet tal-bordijiet huwa 
matematikament possibbli biss jew li 
wieħed imur lil hinn jew jibqa’ taħt is-
sehem eżatt ta’ 40 fil-mija. Għalhekk, in-
numru ta’ pożizzjonijiet fuq il-bordijiet 
meħtieġa għall-konformità mal-objettiv 
għandu jkun in-numru l-eqreb għal 40 
fil-mija. Fl-istess ħin, sabiex tiġi evitata 
diskriminazzjoni kontra s-sess 
oriġinarjament irrappreżentat iżżejjed, il-
kumpaniji elenkati ma għandhomx ikunu 
obbligati li jaħtru l-membri mis-sess l-
anqas irrappreżentat għal nofs il-
pożizzjonijiet tal-bord mhux eżekuttivi jew 
aktar. Għalhekk, pereżempju, il-membri 
tas-sess l-anqas rappreżentat għandhom 
ikollhom mill-inqas pożizzjoni waħda fuq 
il-bordijiet bi tliet jew erba diretturi mhux 
eżekuttivi, mill-inqas żewġ pożizzjonijiet 
fuq il-bordijiet b’ħames jew sitt diretturi 
mhux eżekuttivi, u mill-inqas tliet 
pożizzjonijiet fuq il-bordijiet b’seba’ jew 
tmien diretturi mhux eżekuttivi.

għaż-żewġ sessi. Għalhekk, f’dawn il-
każijiet, il-membri tas-sess l-anqas 
rappreżentat għandhom ikollhom mill-
inqas pożizzjoni waħda fuq il-bordijiet bi 
tliet diretturi mhux eżekuttivi.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Skont din il-ġurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għażla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eżekuttivi tkun ibbażata fuq analiżi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull kandidat 
fuq il-bażi ta’ kriterji prestabbiliti, ċari, 
fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. Eżempji ta’ tipi ta’ kriterji ta’ 
għażla li l-kumpaniji jistgħu japplikaw 
jinkludu esperjenza professjonali f’kompiti 
maniġerjali u/jew ta’ sorveljanza, għarfien 
f’oqsma rilevanti speċifiċi bħall-finanzi, il-
kontroll jew il-ġestjoni tar-riżorsi umani, 

(26) Skont din il-ġurisprudenza, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw illi l-għażla 
tal-aħjar kandidati kwalifikati għal diretturi 
mhux eżekuttivi tkun ibbażata fuq analiżi 
komparattiva tal-kwalifiki ta’ kull kandidat 
fuq il-bażi ta’ kriterji prestabbiliti, ċari, 
fformulati b’mod newtrali u mhux 
ambigwi. Eżempji ta’ tipi ta’ kriterji ta’ 
għażla li l-kumpaniji jistgħu japplikaw 
jinkludu esperjenza professjonali f’kompiti 
maniġerjali u/jew ta’ sorveljanza, għarfien 
f’oqsma rilevanti speċifiċi bħall-finanzi, il-
kontroll jew il-ġestjoni tar-riżorsi umani, 
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it-tmexxija u ħiliet ta’ komunikazzjoni u 
netwerking. Għandha tingħata prijorità lill-
kandidat tas-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, u jekk 
valutazzjoni oġġettiva li tqis il-kriterji 
kollha speċifiċi għall-kandidati individwali 
ma xxaqlibx il-bilanċ favur kandidat tas-
sess l-ieħor.

it-tmexxija, l-esperjenza internazzjonali u 
ħiliet ta’ komunikazzjoni u netwerking. 
Għandha tingħata prijorità lill-kandidat tas-
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, u jekk valutazzjoni oġġettiva 
li tqis il-kriterji kollha speċifiċi għall-
kandidati individwali ma xxaqlibx il-bilanċ 
favur kandidat tas-sess l-ieħor.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Peress li l-kompożizzjoni bejn is-sessi 
tal-forza tax-xogħol għandha impatt dirett 
fuq id-disponibilità ta’ kandidati mis-sess 
l-anqas rappreżentat, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu li fejn il-membri tas-sess 
sottorappreżentat jirrappreżentaw inqas 
minn 10 fil-mija tal-ħaddiema, il-
kumpanija kkonċernata ma għandhiex 
tkun meħtieġa li tissodisfa l-għan stabbilit 
f’din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

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.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-kumpaniji elenkati kollha sabiex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet 
tagħhom kif ukoll informazzjoni dwar kif 
irnexxielhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti 
b’din id-Direttiva, fuq bażi annwali lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex 
jippermettulhom jivvalutaw il-progress ta’ 
kull kumpanija elenkata lejn bilanċ bejn is-
sessi fost id-diretturi. Tali informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata u, fejn il-
kumpanija inkwistjoni ma tkunx laħqet l-
objettiv, għandha tinkludi deskrizzjoni tal-
miżuri li ħadet sa issa u li bi ħsiebha tieħu 
fil-ġejjieni sabiex tilħaq l-objettiv.

(34) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-kumpaniji elenkati kollha sabiex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet 
tagħhom kif ukoll informazzjoni dwar kif 
irnexxielhom jilħqu l-għanijiet stabbiliti 
b’din id-Direttiva, fuq bażi annwali lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex 
jippermettulhom jivvalutaw il-progress ta’ 
kull kumpanija elenkata lejn bilanċ bejn is-
sessi fost id-diretturi. Tali informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata u, fejn il-
kumpanija inkwistjoni ma tkunx laħqet l-
objettiv, għandha tinkludi deskrizzjoni tal-
miżuri li ħadet sa issa u li bi ħsiebha tieħu 
fil-ġejjieni sabiex tilħaq l-objettiv. Barra 
dan, kumpaniji li jkunu naqsu milli 
jikkonformaw mal-objettivi jew l-impenji 
għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni tar-
raġunijiet tagħhom għaliex ma għamlux 
dan, kif ukoll deskrizzjoni tal-miżuri 
konkreti li jkunu ħadu sa issa, u li 
għandhom il-ħsieb jieħdu fil-ġejjieni, 
sabiex jilħqu l-objettiv.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, 
l-objettiv li jrid jiġi ssodisfat mill-
kumpaniji elenkati għandu jkun limitat fiż-
żmien u jibqa’ fis-seħħ biss sakemm 
jintlaħaq progress sostenibbli dwar il-

(39) Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, 
l-objettiv li jrid jiġi ssodisfat mill-
kumpaniji elenkati għandu jkun limitat fiż-
żmien u jibqa’ fis-seħħ biss sakemm 
jintlaħaq progress sostenibbli dwar il-
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kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet. Għal 
dik ir-raġuni, il-Kummissjoni għandha 
regolarment tirrevedi l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Id-Direttiva 
mistennija tiskadi fil-
31 ta’ Diċembru 2028. Il-Kummissjoni 
għandha teżamina, fir-reviżjoni tagħha, 
jekk hemmx il-ħtieġa li testendi t-tul tad-
Direttiva lil hinn minn dak il-perjodu.

kompożizzjoni tas-sessi tal-bordijiet. Għal 
dik ir-raġuni, il-Kummissjoni għandha 
regolarment tirrevedi l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Id-Direttiva 
mistennija tiskadi fil-
31 ta’ Diċembru 2028. Il-Kummissjoni 
għandha teżamina, fir-reviżjoni tagħha, 
jekk hemmx il-ħtieġa li testendi t-tul tad-
Direttiva lil hinn minn dak il-perjodu. L-
Istati Membri għandhom jikkoperaw mal-
imsieħba soċjali u mas-soċjetà ċivili 
sabiex jinfurmawhom b’mod effiċjenti 
dwar is-sinifikat, it-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Kampanji ta’ informazzjoni jistgħu jagħtu 
kontribut sinifikanti għat-tkattir tas-
sensibilizzazzjoni fost il-kumpaniji mhux 
elenkati u jinkoraġġuhom jilħqu bilanċ 
bejn is-sessi b’mod proattiv.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “kumpaniji elenkata” tfisser kumpanija 
inkorporata fi Stat Membru li t-titoli
tagħha huma ammessi għall-kummerċ 
f’suq regolat fit-tifsira tal-Artikolu 4(1) il-
punt 14 tad-Direttiva 2004/39/KE, fi Stat 
Membru wieħed jew aktar;

(1) “kumpaniji elenkata” tfisser kumpanija 
li hija stabbilita fi Stat Membru u li l-
ishma tagħha huma ammessi għall-
kummerċ f’suq regolat fit-tifsira tal-
Artikolu 4(1) il-punt 14 tad-Direttiva 
2004/39/KE, fi Stat Membru wieħed jew 
aktar;

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

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

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Esklużjoni ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs 

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

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ direttur 2. In-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ direttur 
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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.

mhux eżekuttiv neċessarji biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu 
jkun tal-anqas 40 fil-mija. Jekk il-bord 
mhux eżekuttiv jikkonsisti biss minn tliet 
membri, il-proporzjon ta’ wieħed għal 
tnejn għandu jkun biżżejjed.

Or. en

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.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

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 jkunux suġġetti għall-objettiv 
stabbilit fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

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 tagħhom. 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.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn kumpanija elenkata ma tissodisfax 
l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4(1) jew l-
impenji individwali tagħha meħuda skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 
ta’ dan l-Artikolu għandha tinkludi r-
raġunijiet li għalihom ma laħqitx l-
objettivi jew l-impenji u deskrizzjoni tal-
miżuri li l-kumpanija adottat jew bi 
ħsiebha tadotta biex tilħaq l-objettivi jew l-
impenji.

3. Fejn kumpanija elenkata ma tissodisfax 
l-objettivi stipulati fl-Artikolu 4(1) jew l-
impenji individwali tagħha meħuda skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, għandha 
tipprovdi dikjarazzjoni dwar ir-raġunijiet
li għalihom ma laħqitx l-objettivi jew l-
impenji u deskrizzjoni tal-miżuri li l-
kumpanija adottat jew bi ħsiebha tadotta 
biex tilħaq l-objettivi jew l-impenji. Dik l-
ispjegazzjoni għandha tifforma parti mill-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-korp jew 
korpi maħtura skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ 
impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) ikunu 
wkoll kompetenti għall-promozzjoni, l-
analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-bilanċ 
bejn is-sessi fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-korp jew 
korpi maħtura skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ 
impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) ikunu 
wkoll kompetenti għall-promozzjoni, l-
analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-bilanċ 
bejn is-sessi fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji 
elenkati. Għal dak l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jikkollaboraw b’mod effiċjenti 
mal-imsieħba soċjali u mas-soċjetà ċivili.

Or. en



PE514.670v01-00 18/23 PR\940986MT.doc

MT

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) esklużjoni minn sejħiet pubbliċi 
għall-offerti;

Or. en

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.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-korapporteurs jilqgħu il-proposta bħala segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament “In-Nisa u 
t-Tmexxija fin-Negozju” adottata fl-2011 u fid-dawl tal-inugwaljanzi persistenti bejn l-irġiel u 
n-nisa fil-pożizzjonijiet għolja f’kumpaniji. Id-Direttiva proposta tikkontribwixxi għas-
salvagwardja tal-prinċipju tal-ugwaljanza bħala valur fundatur tal-UE u tikkostitwixxi 
konkretizzazzjoni tal-istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha u fis-
setturi kollha tal-ħajja ekonomika, kif ġie mfakkar f’ħafna okkażjonijiet mill-Parlament 
Ewropew.

Fl-1984 u l-1996, il-Kunsill Ewropew ħareġ żewġ Rakkomandazzjonijiet li jinkoraġġixxu lis-
settur privat sabiex iżid il-preżenza tan-nisa fil-livelli kollha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u 
stieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tieħu passi f’dan ir-rigward. F’Marzu 2011, il-
Kummissjoni bdiet djalogu mal-kumpaniji elenkati ewlenin tal-UE u ħarġet id-dokument “L-
Impenn għall-Ewropa Nisa fuq il-Bord” li l-kumpaniji setgħu jiffirmaw sabiex jimpenjaw 
ruħhom biex iżidu r-rappreżentanza femminili fuq il-bordijiet tagħhom għal 30 % sal-2015 u 
għal 40 % sal-2020. Madankollu, wara sena, 24 kumpanija biss kienu ffirmaw il-pleġġ.

Kumplessivament, ftit li xejn sar progress fiż-żieda tal-preżenza tan-nisa 1  madwar l-Ewropa 
u r-rata tat-titjib ma kinitx indaqs, b’firxa mhux uniformi li tmur minn 5 % għal 25 % . Għal 
dawn ir-raġunijiet, il-korapporteurs huma konvinti li l-leġiżlatur Ewropew għandu jadotta 
leġiżlazzjoni adegwata. 

Il-korapporteurs jemmnu li l-Artikolu 157(3) tat-TFUE huwa l-bażi legali xierqa għal miżuri 
vinkolanti mmirati 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. Dan ġie 
kkonfermat mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta’ Ġunju 2013.

L-importanza li tiġi adottata leġiżlazzjoni tal-UE

Tul is-snin bosta Stati Membri ħadu inizjattivi sabiex jindirizzaw b’mod effiċjenti l-kwistjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Ċerti Stati Membri ppruvaw modi għat-titjib tar-rati baxxi ta’ 
involviment femminili fuq il-bordijiet bl-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni2 u b’hekk ħaffew b’mod 
konsiderevoli l-proċess għall-ilħuq ta’ rappreżentanza bbilanċjata ta’ nisa u rġiel fuq il-
bordijiet. Oħrajn sempliċement ħeġġew l-inizjattivi u l-miżuri proattivi meħuda mill-
kumpaniji, li rriżultaw bħala utli ħafna iżda għadhom insuffiċjenti sabiex jintlaħqu riżultati 

                                               
1 Mill-2003 sal-2011, is-sehem tan-nisa fuq il-bordijiet żdied minn 8.5 % għal 13.7 %, żieda ta’ 5.2 punti 
perċentwali fi ftit iżjed minn tmien snin. Dan jirrappreżenta rata medja baxxa ta’ tibdil ta’ madwar 0.6 punti 
perċentwali kull sena. (Sors: Rapport ta’ Progress tal-KE: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/women-on-boards_en.pdf)

2 Il-Belġju, Franza u l-Italja appprovaw kwoti vinkolanti b’sanzjonijiet, waqt li l-Pajjiżi l-Baxxi u Spanja 
approvaw kwoti mingħajr sanzjonijiet. Barra dan, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Greċja, l-Awstrija u s-Slovenja 
approvaw regoli dwar il-kumpaniji ta’ proprjetà tal-Istat. (Sors: Rapport ta’ Progress tal-KE)
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tanġibbli.  Għalhekk, ta’ min jinnota li hemm eteroġenità fl-UE kollha, kemm f’termini ta’ 
miżuri kif ukoll ta’ riżultati.

Fi Franza, il-proporzjon ta’ nisa fuq il-bordijiet tal-40 kumpanija CAC Franċiża żdied b’10 
punti perċentwali għal 22,3 % bejn Ottubru 2010 u Jannar 2012. Fl-Italja, li adottat liġi fl-
2011 li tirrikjedi li l-kumpaniji elenkati u dawk ta’ proprjetà tal-Istat ikollhom terz mill-
pożizzjonijiet ta’ bordijiet ta’ maniġment u superviżorji okkupati minn nisa sal-2015, kien 
hemm żieda ta’ 4.9 punti perċentwali bejn Jannar 2012 u Ottubru 2012 fl-għadd ta’ nisa fuq 
il-bordijiet tal-kumpaniji elenkati.

Fi Stati Membri oħra, l-inizjattivi ta’ awtoregolamentazzjoni nazzjonali, ta’ miri volontarji u 
ta’ governanza korporattiva (bħal kodiċi ta’ kondotta1) kellhom il-mira li jinkoraġġixxu lill-
kumpaniji sabiex jaħtru iżjed nisa fil-pożizzjonijiet għolja.

L-effetti pożittivi ta’ miri vinkolanti huma prova tanġibbli li l-kumpaniji jistgħu 
jikkonformaw ma’ miżuri li jiżguraw reklutaġġ b’bilanċ bejn is-sessi. Barra dan, għandu jiġi 
nnotat li fl-Istati Membri fejn ma ttieħdet l-ebda miżura vinkolanti, il-kumpaniji għandhom ’il 
bogħod milli jilħqu bilanċ aċċettabbli bejn is-sessi.

Qafas komuni solidu huwa essenzjali għal kumpaniji involuti f’attivitajiet transkonfinali iżda 
wkoll għall-mobilità u l-prospetti tal-karrieri fil-korpi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ ħaddiema 
rġiel u nisa kkwalifikati. 

Finalment, sabiex jiġu indirizzat b’mod effiċjenti l-isfidi li l-UE jkollha tħabbat wiċċha 
magħhom f’kuntest vulnerabbli ta’ kriżi ekonomika, irid jintuża l-kapital uman kollu sabiex 
il-kumpaniji jilħqu tkabbir, kompetittività u prestazzjoni finanzjarja ikbar. Miżuri li l-għan 
tagħhom huwa l-ilħuq ta’ bilanċ ikbar bejn is-sessi fuq il-bordijiet jikkontribwixxu għal dak l-
għan. 

Id-Direttiva proposta 

Il-proposta, imsejsa fuq il-prinċipji ta’ ugwaljanza, trasparenza, ġustizzja meritokratika, u 
proċeduri u għanijiet komuni, għandha valur miżjud b’saħħtu. Għandu jiġi nnutat li l-
konformità mal-obbligi stabbiliti mid-Direttiva se tiġġenera piżijiet amministrattivi limitati 
għall-kumpaniji. Id-Direttiva se ttejjeb il-ġustizzja soċjali fis-suq tax-xogħol u se 
tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku billi tagħmel użu sħiħ mir-riżorsi, mill-ħiliet u mill-
punti qawwija disponibbli kollha sabiex b’hekk il-potenzjal uman tal-UE jiġi sfruttat b’mod 
effettiv.

Barra dan, din il-proposta hija konformi mal-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà.

Għan tad-Direttiva:

                                               

1 Fl-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, 
Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit, il-kodiċijiet nazzjonali ta’ governanza korporattiva jinkoraġġixxu, sa punt 
differenti, id-diversità tas-sessi fuq il-bordijiet tal-kumpaniji.
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Il-proposta tagħti objettiv ċar għall-ilħuq ta’ 40 % tas-sess l-anqas rappreżentat 
f’pożizzjonijiet ta’ membri ta’ bordijiet mhux eżekuttivi fil-kumpaniji elenkati pubbilkament 
kollha, u qafas adegwat għall-Istati Membri u l-kumpaniji sabiex jadottaw proċeduri effiċjenti 
sabiex jippromwovu l-bilanċ bejn is-sessi fuq il-bordijiet tal-kumpaniji elenkati kollha. Da se 
jtejjeb il-governanza korporattiva billi joffri lin-nisa iktar possibilitajiet sabiex jassumu 
pożizzjoni deċiżjonali minn ta’ quddiem u jtejbu l-prestazzjonijiet ekonomiċi tal-kumpaniji 
bil-ħiliet tagħhom.

Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva
Il-korapporteurs jieħdu nota li d-Direttiva proposta tressaq miżura temporanja sabiex 
tistabbilixxi strateġija komuni ċara għall-Istati Membri kollha sabiex jilħqu mira komuni: l-
ilħuq tal-objettiv ta’ preżenza ta’ mill-inqas 40 % tas-sess l-anqas rappreżentat fost id-diretturi 
mhux eżekuttivi sal-2020 f’kumpaniji privati elenkati u sal-2018 f’kumpaniji elenkati ta’ 
proprjetà tal-Istat.

Id-Direttiva tippermetti lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw l-ispeċifitajiet nazzjonali matul 
it-traspożizzjoni tagħha. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mill-qrib 
mal-kumpaniji u l-partijiet interessati sabiex jistabbilixxu proċeduri u mekkaniżmi adegwati li 
jippermettu l-ilħuq tal-mira ta’ 40 % waqt li tiġi rrispettata l-iskadenza stabbilita mid-
Direttiva. 

L-Istati Membri li diġà għandhom sistema effettiva stabbilita se jkunu jistgħu jżommuha bil-
kundizzjoni li din tkun effiċjenti bl-istess mod daqs is-sistema proposta sabiex jintlaħaq l-
objettiv ta’ preżenza ta’ mill-inqas 40 % tas-sess l-anqas rappreżentat fuq il-bordijiet. Barra 
dan, l-Istati Membri se jkollhom jistabbilixxu sanzjonijiet xierqa u dissważivi għal kumpaniji 
li jiksru d-Direttiva. 

Jekk l-objettiv ta’ 40 % ma jintlaħaqx sal-2018 għal kumpaniji li jkunu parzjalment jew 
kompletament ta’ proprjetà tal-Istat u sal-2020 għal kumpaniji privati, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-objettiv tat-titjib fil-bilanċ bejn is-sessi fil-kumpaniji jintlaħaq.

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kumpaniji elenkati li huma intrapriżi pubbliċi
L-għanijiet imperattivi tal-ġustizzja u t-trasparenza huma iżjed b’saħħithom għal dak li 
jikkonċerna bis-sħiħ jew parzjalment il-kumpaniji u l-intrapriżi ta’ proprjetà tal-Istat, li jistgħu 
jissejjħu intrapriżi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006. Dan ifisser li kwalunkwe intrapriża li fuqha l-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw b’mod dirett jew indirett influwenza dominanti 
permezz tas-sjieda tagħhom ta’ din l-intrapriża, il-parteċipazzjoni finanzjarja tagħhom fiha, 
jew tar-regoli li jamministrawha. Fid-dawl tar-responsabbiltà ekonomika u soċjali ta’ dawn il-
kumpaniji, it-titjib tat-trasparenza u l-ugwaljanza huma essenzjali. Barra dan, ma jistax jiġi 
miċħud li s-settur pubbliku għandu funzjoni ta’ mudell fis-soċjetà u għandu jirrifletti l-
meritokrazija u l-ġustizzja soċjali. L-Istati Membri jeżerċitaw influwenza dominanti fuq tali 
kumpaniji u għalhekk għandhom iktar strumenti biex iwettqu l-bidla aktar malajr. F’dan is-
sens, l-ugwaljanza bejn is-sessi u iżjed parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
huma għan essenzjali tal-kumpaniji ta’ proprjetà tal-Istat. Għaldaqstant, id-Direttiva proposta 
timponi li dawn il-kumpaniji għandhom jikkonformaw mal-obbligu ta’ rappreżentanza 
bbilanċjata fuq il-bordijiet iżjed kmieni mis-settur privat, b’mod speċifiku sal-2018.
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Il-punti ewlenin tal-proposta tal-korapporteurs: 

Estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni:
Il-korapporteurs jenfasizzaw l-importanza tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva sabiex jiżdiedu b’mod effiċjenti l-effettività u l-impatt tagħha fil-kumpaniji elenkati 
kollha.

- Indipendentement mid-daqs tagħhom, il-kumpaniji elenkati kollha għandhom jikkonformaw 
mal-objettiv stabbilit mid-Direttiva. Dan ir-rekwiżit huwa ġustifikat kemm mir-
responsabbiltajiet ekonomiċi u soċjali tagħhom kif ukoll mill-importanza ekonomika 
tagħhom.

- Inklużjoni ta’ setturi ddominati minn ġeneru wieħed: il-kumpaniji elenkati li joperaw fis-
setturi kollha għandhom ikunu konformi mal-objettiv stipulat mid-Direttiva, minħabba l-
importanza ekonomika tagħhom u r-responsabbiltajiet ekonomiċi u soċjali.

Proċedura vinkolanti:
Il-korapporteurs jenfasizzaw li għandu jkun iddikjarat b’mod espliċitu li d-Direttiva 
tistabbilixxi obbligu ta’ mezzi sabiex l-Istati Membri u l-kumpaniji jilħqu l-għan billi jadottaw 
miżuri effettivi.

Iżjed trasparenza fil-proċedura ta’ nomina/elezzjoni ta’ membri tal-bordijiet mhux eżekuttivi:
Il-korapporteurs jappoġġjaw bis-sħiħ titjib fit-trasparenza tal-proċedura tan-nomina u l-
elezzjoni tal-membri tal-bordijiet billi dan huwa l-uniku mod sabiex jiġu ggarantiti b’mod 
effiċjenti d-diversità u l-għażla abbażi ta’ kriterji meritokratiċi.

Rappreżentanza bbilanċjata: 
Sabiex jintlaħaq l-għan tal-ugwaljanza bejn is-sessi, il-korapporteurs jemmnu li l-kumpaniji 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiksbu rappreżentanza ta’ mill-inqas 40 % tas-sess 
l-anqas rappreżentat. Fejn il-bord mhux eżekuttiv jikkonsisti biss minn tliet membri tal-bord, u 
għalhekk l-ilħuq ta’ kwota ta’ 40 % għal kull sess tkun impossibbli, proporzjon ta’ wieħed 
għal tnejn ikun biżżejjed. 

Nuqqas ta’ konformità:
Il-korapporteurs jemmnu li l-kumpaniji li naqsu milli jikkonformaw għandhom jagħtu 
ġustifikazzjoni għar-raġunijiet li minħabba fihom ma jkunux laħqu l-objettivi jew l-impenji u 
liema miżuri konkreti għandhom jiġu adottati biex jiġi ggarantit b’mod effiċjenti li jintlaħaq l-
objettiv tal-bilanċ imtejjeb bejn is-sessi.

Sanzjonijiet:
Barra dan, il-korapporteurs jenfasizzaw li l-Istati Membri jiddisponu li l-kumpaniji elenkati li 
ma jistabbilixxux, ma japplikawx jew ma jirrispettawx il-proċeduri stabbiliti għall-ħatra jew l-
elezzjoni tad-diretturi mhux eżekuttivi għandhom ikunu suġġetti għal sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Huma jipproponu li tiżdied l-esklużjoni mis-sejħa pubblika għall-
offerti mal-lista ta’ sanzjonijiet possibbli proposti mill-Kummissjoni.

Il-korapporteurs jenfasizzaw l-importanza ta’ segwitu u reviżjoni effiċjenti. Għal dak il-fini, 
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huwa essenzjali li l-Istati Membri jippreżentaw mill-2017 u kull sentejn minn dik is-sena ’l 
quddiem rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Titjib tal-informazzjoni u l-effiċjenza tad-Direttiva:
Il-korapporteurs huma konvinti li jkollhom jiġu organizzati kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u 
komunikazzjoni sabiex il-partijiet interessati u ċ-ċittadini jiġu mgħarrfa tajjeb u b’mod 
effiċjenti dwar l-impatt tad-Direttiva kemm fuq l-ekonomija kif ukoll fuq is-soċjetà. Dawn il-
kampanji ta’ informazzjoni se jkunu essenzjali għat-tkattir tas-sensibilizzazzjoni fost il-
kumpaniji mhux elenkati u sabiex jinkuraġġawhom jilħqu bilanċ bejn is-sessi b’mod proattiv.


