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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Qafas ta' Governanza Korporattiva tal-UE; 
jemmen li, fid-dawl tad-diversità ta' oqfsa nazzjonali eżistenti u ta’ kumpaniji elenkati 
individwali, jeħtieġ li jiġi applikat approċċ proporzjonat u flessibbli għall-governanza 
korporattiva; jitlob li jiġu evitati piżijiet burokratiċi eċċessivi, filwaqt li jitqiesu l-miri ta' 
tkabbir ambizzjużi stabbiliti fl-Aġenda 2020 u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2006/46/KE;

2. Iqis li l-kumpaniji għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi (taħriġ, laqgħat ta' informazzjoni, 
aġġornamenti regolari, eċċ.) biex iżidu l-għarfien, il-parteċipazzjoni u r-responsabbiltà tal-
azzjonisti, u jiskambjaw l-aħjar prattiki, ġaladarba dan ma jimponix piżijiet sproporzjonati 
fuq il-kumpaniji;

3. Jiddikjara li huwa prerekwiżit li kumpanija mmexxija sew għandha tkun responsabbli u 
trasparenti lejn l-impjegati tagħha, l-azzjonisti u, fejn xieraq, lejn partijiet interessati oħra;

4. Iqis, li fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, jistgħu jittieħdu tagħlimiet min-nuqqasijiet prinċipali 
fid-dinja kummerċjali;

5. Jappoġġja, madankollu, ċertu trażżin f'dan il-kuntest u jitlob li kull proposta tiġi vvalutata 
b'mod kritiku ħafna fid-dawl tal-objettivi li għandhom jintlaħqu u l-proporzjon bejn il-
kostijiet u l-benefiċċji ta' tali proposti;

6. Iqis, li fid-dawl tad-diversità konsiderevoli ta' kumpaniji fl-Ewropa u b'mod partikulari d-
differenza bejn kumpaniji elenkati u dawk li mhumiex, 'approċċ uniku għal kulħadd' 
mhuwiex adegwat; jemmen f'approċċ ta' 'konformità jew spjegazzjoni', inklużi kodiċi tal-
aħjar prattika,  regolament immirat ibbażat fuq il-prinċipju, u sorveljanza msaħħa fuq livell 
nazzjonali u dak tal-UE li jiżgura li l-informazzjoni u l-ispjegazzjonijiet minn kumpaniji 
jkunu affidabbli u ta' kwalità għolja, biex l-iskrutinju tal-azzjonisti jitjieb; jikkunsidra li 
għandha tittieħed azzjoni ta' infurzar f'każ li kumpaniji jonqsu milli jagħtu raġuni għad-
devjazzjoni mill-kodiċi rilevanti, u li dan in-nuqqas għandu jkun magħmul pubbliku wkoll; 
huwa tal-fehma li proċeduri msaħħin ta' 'konformità jew spjegazzjoni' għal kumpaniji 
sistematiċi għandhom jiżguraw li r-regolatur adegwat huwa sodisfatt li l-ispjegazzjoni hija 
ċara u li tinkludi l-informazzjoni meħtieġa mill-azzjonisti sabiex ikun deċiż jekk hijiex 
sodisfaċenti;

7. Jenfasizza li l-Green Paper titratta biss dwar kumpaniji elenkati fil-Borża, iżda jikkunsidra 
li governanza tajba tista' tibbenefika wkoll lill-kumpaniji li mhumiex elenkati u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-kummerċ tiżviluppa gwida 
mhux vinkolanti għal tali kumpaniji;

8. Jinnota intant li infurzar aktar effikaċi ta' 'konformità jew spjegazzjoni' għandu jinvolvi 
pressjoni mill-pari, billi r-rapporti ta' monitoraġġ dwar il-kumpaniji jsiru disponibbli għall-
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pubbliku;

9. Huwa tal-fehma li l-identifikazzjoni tal-azzjonisti għandha tiġi ffaċilitata sabiex jitħeġġeġ 
id-djalogu bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti tagħhom u jitnaqqas ir-riskju ta' abbuż marbut 
ma' ''empty voting'';

10. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiżdied l-identifikazzjoni tal-azzjonist u jilqa' l-
proposti tagħha fid-Direttiva dwar it-Trasparenza fuq din il-kwistjoni; jistieden lill-bqija 
tal-Istati Membri jagħtu d-dritt lill-emittenti li jkunu jafu l-azzjonisti domestiċi tagħhom;

11. Jemmen li kodiċijiet ta' prattika jistgħu jwettqu bidla fl-imġiba u li l-flessibbiltà pprovduta 
mill-kodiċijiet tippermetti innovazzjoni bi spunt mill-aħjar prattika minn madwar l-UE;
jemmen li l-qsim tal-aħjar prattika jtejjeb l-governanza korporattiva fl-UE;

12. Jemmen li l-kodiċijiet attwali għandhom jissaħħu u li hemm bżonn monitoraġġ aktar 
effikaċi tal-kodiċijiet u spjegazzjonijiet ta' kwalità aħjar; jenfasizza li l-azzjonisti (mhux 
biss dawk ta' maġġoranza iżda wkoll dawk ta' minoranza) għandhom jaqdu b'mod effikaċi 
r-rwol tagħhom fil-governanza ta' kumpaniji, li għandhom jikkontribwixxu aktar għall-
governanza korporattiva responsabbli, u li għandhom jitħeġġu wkoll jaħsbu fuq ir-riżultati 
finanzjarji fuq perjodu twil tal-kumpanija; jikkunsidra li, fost affarijiet oħra, l-azzjonisti 
għandu jkollhom id-dritt ma jilqgħux il-politika ta' rimunerazzjoni definita mill-kumitat ta' 
rimunerazzjoni waqt il-laqgħa ġenerali; jemmen li l-azzjonisti għandhom jinfurmaw lir-
regolaturi meta kumpanija tipprovdi spjegazzjoni mhux aċċettabbli għalfejn tkun 
tbiegħdet minn kodiċi ta' prattika;

13. Jinnota n-nuqqas ta' progress li sar sabiex tiżdied id-diversità bejn is-sessi fil-bordijiet tal-
kumpaniji;  jistieden lill-Kummissjoni tirrikjedi lill-kumpaniji elenkati jiddeskrivu fir-
rapport annwali tagħhom il-politika tagħhom dwar id-diversità, inkluż il-ġeneru, il-miri li 
stabbilixxew sabiex jimplimentaw il-politika, u l-progress għall-kisba ta' dawn il-miri; 
jenfasizza li l-ġestjoni korporattiva u l-politiki ta' rimunerazzjoni jeħtiġilhom 
jikkonformaw ma' u jippromwovu l-prinċipju ta' trattament ugwali tan-nisa u l-irġiel 
stabbilit mid-direttivi tal-UE;

14. Jirrikonoxxi li t-trasparenza hija neċessarja fir-rigward ta' tranżazzjonijiet ma' partijiet 
relatati u li tranżazzjonijiet sinifikanti li jinvolvu parti relatata għandhom jiġu nnotifikati 
lill-awtorità tar-reġistrazzjoni fil-Borża u jkunu akkumpanjati minn ittra mingħand 
konsulent indipendenti li tikkonferma li t-tranżazzjoni hija ġusta u raġonevoli, jew 
għandhom ikunu suġġetti għal votazzjoni mill-azzjonisti li teskludi lill-parti relatata; 
jipproponi li l-AETS tippubblika linji gwida dwar il-parametru referenzjarju adegwat fil-
konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti;

15. Jenfasizza li kumpanija mmexxija sew għandha tkun trasparenti u responsabbli lejn l-
azzjonisti tagħha u fejn xieraq, lejn partijiet interessati oħra; jafferma mill-ġdid li diretturi 
ta' entitajiet korporattivi għandhom iqisu s-sostenibbiltà u l-interessi fuq perjodu twil waqt 
it-teħid ta' deċiżjonijiet, sabiex jitnaqqsu r-riskji;

16. Jilqa' l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta’ tmexxija tajba ('Stewardship Codes') għal investituri 
istituzzjonali minn madwar l-Unjoni Ewropea; jemmen li kodiċi ta' tmexxija tajba 
Ewropew jista' jkun żviluppat billi jintużaw mudelli eżistenti u b'kollaborazzjoni mal-
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awtoritajiet nazzjonali;

17. Jinnota li fis-suq hemm nuqqas ta' mira ċara fuq perjodu twil u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
teżamina l-leġiżlazzjoni rilevanti kollha sabiex tivvaluta jekk xi rekwiżiti, bi żvista, 
komplewx iqawwu l-enfasi fuq perjodu qasir; b'mod partikulari jilqa' l-proposta tal-
Kummissjoni li tabbanduna r-rekwiżit ta’ rapport kull tliet xhur fid-Direttiva dwar it-
Trasparenza, rekwiżit li ftit li xejn ikattar l-għarfien tal-azzjonista u sempliċiment joħloq 
opportunitajiet ta' kummerċ fuq perjodu qasir;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li membri tal-bord tal-kumpanija jintgħażlu abbażi ta' sett wiesa' ta' 
kriterji, inklużi esperjenza u kwalifiki rilevanti;

19. Jenfasizza li huwa kruċjali li jiġi żgurat li diretturi mhux eżekuttivi jiddedikaw biżżejjed 
ħin għall-monitoraġġ u s-sorveljanza ta' kumpaniji partikulari, u li n-numru ta' mandati li 
direttur mhux eżekuttiv jista' jkollu għandu għalhekk iqis l-iskala u l-komplessità tan-
negozju u r-responsabbiltajiet żejda assoċjati ma' karigi ta' presidenza, u għaldaqstant ikun 
limitat;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li r-rwoli ta' CEO u president ikunu separati u li r-rwoli għandhom 
jingħaqdu flimkien f'ċirkustanzi eċċezzjonali biss;

21. Jitlob perjodu ta' distakk obbligatorju għal diretturi eżekuttivi li jixtiequ jokkupaw 
funzjonijiet mhux eżekuttivi fl-istess kumpanija, biex jiġi żgurat li s-superviżjoni minn 
membri mhux eżekuttivi tkun indipendenti kif xieraq;

22. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li kumpaniji elenkati għandhom jiżvelaw il-
politika ta' rimunerazzjoni, ir-rimunerazzjoni ta' diretturi individwali u r-riżultati tal-voti 
tal-azzjonisti dwar ir-rimunerazzjoni, u jappoġġja l-iżvelar mandatorju tar-rimunerazzjoni 
individwali ta' diretturi eżekuttivi u mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati;

23. Isostni, li filwaqt li r-riskju spiss huwa parti inerenti tal-attività ta' kummerċ, huwa 
importanti għall-bordijiet tad-diretturi li jiddefinixxu b'mod ċar il-politika tal-kumpanija 
tagħhom dwar ir-riskju u jiżguraw superviżjoni xierqa u indipendenti tal-proċessi ta' 
ġestjoni tar-riskju;

24. Jinnota d-diversi benefiċċji ta' sjieda ta' ishma għall-impjegati, inklużi ż-żieda fil-
produttività u l-impenn tal-ħaddiema fil-kumpanija tagħhom, u jistieden lill-Kummissjoni 
taħdem mal-Istati Membri sabiex testendi u tinkoraġġixxi s-sjieda ta' ishma għall-
impjegati.
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