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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jissottolinja l-importanza li jinħoloq settur korporattiv fl-UE li jkun aktar trasparenti, 
stabbli, affidabbli u responsabbli, b'governanza korporattiva mtejba; iqis li s-settur 
korporattiv għandu jkun kapaċi jikkunsidra tħassib soċjali, etiku u ambjentali fil-prattiki 
tiegħu u juri r-responsabilitajiet tiegħu kemm lejn l-impjegati u l-azzjonisti kif ukoll lejn 
is-soċjetà kollha, u barra minn hekk jiżgura prestazzjoni ekonomika aħjar u l-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti;

2. Madankollu huwa tal-fehma li governanza tajba waħidha ma tistax tevita t-teħid ta' riskji 
eċċessivi; jitlob għalhekk li jsir awditjar indipendenti u li jkun hemm regoli flessibbli li 
jirrispettaw il-kulturi korporattivi differenti fl-UE;

3. Iqis, li fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, jistgħu jittieħdu lezzjonijiet mill-fallimenti prinċipali 
fid-dinja kummerċjali;

4. Jirrimarka li l-għan ta' qafas ta' governanza korporattiva huwa li joħloq u jiżgura ambjent 
kummerċjali sod fejn ir-responsabilità u r-rispett għax-xogħol ikunu f'ekwilibriju ma’ 
żvilupp sod tal-kumpaniji li joħolqu aktar impjiegi u li jwasslu għal stabilità ekonomika u 
soċjali;

5. Jirrimarka li governanza korporattiva għandha, fost affarijiet oħra, tiffaċilita r-
relazzjonijiet mad-diversi partijiet interessati ta' kumpanija, bħal pereżempju mal-
impjegati tagħha, li jikkontribwixxu għas-suċċess u l-prestazzjoni tal-kumpanija tagħhom, 
u li fl-istess ħin jiddependu minnhom; għalhekk ifakkar l-importanza ta' djalogu regolari u 
involviment tal-impjegati fil-kwistjonijiet ta' kumpanija li jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta' 
kodeterminazzjoni f'governanza korporattiva, kif definit fid-Dizzjunarju tar-Relazzjonijiet 
Industrijali Ewropej1, u jinsab diżappuntat li dan l-aspett huwa sottovalutat fil-Green 
Paper;

6. Iqis li għandha titħeġġeġ aktar id-definizzjoni ta' governanza korporattiva tal-OECD tal-
2004, li skont din, governanza korporattiva tinvolvi l-ġabra sħiħa ta' relazzjonijiet bejn it-
tmexxija tal-kumpanija, il-bord tagħha, l-azzjonisti tagħha u partijiet interessati oħra;

7. Jissottolinja li r-regolamentazzjoni effikaċi tal-governanza korporattiva għandha tkun 
ibbażata fuq prinċipji bħaċ-ċarezza, l-armonizzazzjoni, it-trasparenza, l-infurzar u s-
sanzjonijiet, fuq il-funzjonament effikaċi tal-bord tad-diretturi, fuq l-impenn adegwat tal-
azzjonisti u fuq il-monitoraġġ u l-infurzar effiċjenti tal-kodiċijiet ta' governanza 
korporattiva;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jinkiseb funzjonament aħjar tar-regoli u tar-rakkomandazzjonijiet ta' 
governanza eżistenti kif ukoll li tinkiseb il-konformità magħhom, aktar milli jiġu imposti 

                                               
1 Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound).
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regoli vinkolanti ta' governanza korporattiva Ewropea;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq kull proposta leġiżlattiva li tqis dwar il-governanza 
korporattiva għal valutazzjoni tal-impatt li għandha tiffoka kemm fuq l-għanijiet li jridu 
jinkisbu kif ukoll fuq il-ħtieġa li l-kumpaniji jibqgħu kompetittivi;

10. Jappoġġja sistema differenzjata u proporzjonata għall-kumpaniji żgħar u medji elenkati;

11. Iqis li minħabba d-diversità konsiderevoli tal-kumpaniji fl-Ewropa u b'mod partikolari d-
differenza bejn il-kumpaniji elenkati u dawk mhux elenkati "l-approċċ uniku għal 
kulħadd" ma jgħinx;

12. Jinsab konvint li l-kodiċijiet ta' imġiba volontarji huma l-aktar mezz effiċjenti biex 
tinkiseb governanza korporattiva tajba;

13. Iqis li l-inizjattivi dwar il-governanza korporattiva għandhom jimxu id f'id mal-inizjattivi 
dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva proposti mill-Kummissjoni; Huwa tal-fehma li, 
b'mod partikolari fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-lum, ir-responsabilità korporattiva 
soċjali tista', flimkien mal-governanza korporattiva, tgħin biex toħloq rabtiet eqreb bejn il-
kumpaniji u l-ambjent soċjali li fih jikbru u jaħdmu; 

14. Iqis li l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-impjegati fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet, f'konformità mal-liġi Ewropea u nazzjonali, għandhom jitħeġġu u jissaħħu, 
b'attenzjoni speċjali mogħtija lil SMEs; jemmen li livell akbar ta' parteċipazzjoni jista' 
jintuża bħala għodda ta' motivazzjoni għall-impjegati u li l-għarfien privileġġat tagħhom 
dwar il-proċeduri interni tal-kumpanija jista' jippermetti lir-rappreżentanti tal-impjegati 
biex jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għad-diversità u l-kwalità fil-bordijiet ta' 
superviżjoni, u b'hekk jikkontribwixxu għas-sostenibilità fit-tul tal-istrateġiji korporattivi;

15. Jitlob li jkun hemm diversità akbar inkluża d-diversità bejn is-sessi u komplimentarità ta' 
ħiliet individwali, kompetenza u esperjenza fil-bordijiet u fl-istrutturi ta' superviżjoni u 
tmexxija, sabiex jittieħed benefiċċju minn opinjonijiet differenti, dibattiti u sfidi, 
kapaċitajiet u stili ta' tmexxija fl-ogħla pożizzjonijiet tal-kumpaniji;

16. Jenfasizza l-importanza ta' rappreżentazzjoni femminili akbar fil-bordijiet tal-kumpaniji u 
fil-pożizzjonijiet għolja oħra, kif ipprovdut fil-Karta tal-Kummissjoni dwar in-Nisa; 
jinnota li l-Istati Membri u l-kumpaniji ħadu diversi miżuri biex iżidu r-rappreżentazzjoni 
tan-nisa f'bordijiet korporattivi, inklużi kwoti tas-sessi; madankollu jenfasizza li apparti 
prattiki eżistenti, hemm ukoll bżonn ta' miżuri ta' diversità, miżuri li jikkontribwixxu 
għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u gwida dwar il-karrieri interni; iħeġġeġ lill-
kumpaniji jiffirmaw l-"Impenn għan-Nisa fuq il-Bordijiet għall-Ewropa", imniedi mill-
Kummissjoni fl-1 ta' Marzu 2010, u jilħqu l-miri tiegħu;

17. Iqis li hemm bżonn ta' trasparenza akbar fil-proċess ta' reklutaġġ ta' eżekuttivi ta' livell 
għoli, u jirrimarka li l-profili tal-membri, esperjenzi ta' tmexxija differenti, sfondi 
professjonali internazzjonali, nazzjonali jew reġjonali jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
ta' funzjonalità effikaċi tal-bord tad-diretturi;

18. Huwa tal-fehma li hija r-responsabilità tal-membri tal-bord tat-tmexxija u ta' superviżjoni 
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li jagħmlu użu mit-taħriġ u mit-taħriġ ulterjuri meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, 
bl-għajnuna mill-kumpanija, kif ikun meħtieġ;

19. Jemmen li huwa importanti li jkun żgurat li l-azzjonisti kollha jiġu trattati b'mod ekwu u 
ġust, peress li l-protezzjoni tal-azzjonisti minoritarji hija kkumplikata ħafna fl-Ewropa, u 
dawn tal-aħħar isibuha diffiċli li jirrappreżentaw l-interessi tagħhom f’kumpaniji 
b'azzjonisti dominanti;

20. Jitlob li jkun hemm politiki sostenibbli ta' remunerazzjoni fit-tul li għandhom ikunu 
bbażati fuq il-funzjonament fit-tul tal-individwu u l-kumpanija tiegħu; huwa tal-opinjoni li 
l-inklużjoni tal-opzjonijiet fuq l-ishma bħala parti minn skemi ta' remunerazzjoni għandha 
tkun minimizzata; jappoġġa, madankollu, il-promozzjoni ta' skemi għas-sjieda tal-ishma 
tal-impjegati volontarji, ivvalutati bir-reqqa sabiex jiġi evitat esponiment għar-riskji 
minħabba nuqqas ta' diversifikazzjoni għall-impjegati, u miftuħa għall-impjegati kollha 
f'kumpanija; iqis li s-sjieda tal-ishma tal-impjegati għandha tippermetti lill-impjegati biex 
ikollhom sehem fil-profitti, iżda fl-ebda ċirkustanza, ma jistgħu jieħdu post il-pagi jew is-
salarji tagħhom jew ifixklu n-negozjar kollettiv;

21. Jappoġġa l-inklużjoni ta' elementi ta' sostenibilità fit-tul fir-rimunerazzjoni varjabbli tal-
maniġers, bħall-użu ta' persentaġġ tar-rimunerazzjoni varjabbli tagħhom li jkun dipendenti 
fuq il-kisba tal-miri tar-responsabilità korporattiva soċjali bħas-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol, is-sodisfazzjon tal-impjegati, eċċ;

22. Jappoġġa b'mod sħiħ u obbligatorju:

 żvelar annwali tal-politiki u l-iskemi ta' remunerazzjoni eżekuttivi u tal-profili ta' riskji 
tal-kumpaniji;

 evalwazzjoni esterna tal-bordijiet u tal-kumitati ta' tmexxija ta' kumpaniji elenkati, li 
jridu jsiru tal-anqas kull tliet snin, flimkien ma' evalwazzjoni (annwali) imwettqa mill-
bord innifsu bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni1;

 żvelar tal-attivitajiet tan-negozju tal-membri kollha tal-bord, inklużi l-karigi kollha fuq 
bordijiet oħra;

 żvelar tal-paragun skont is-sess tal-livelli tal-pagi;
23. Jemmen li hemm bżonn li jittieħdu passi għat-titjib tat-trasparenza fil-governanza 

korporattiva u fir-reġim għal żvelar mhux finanzjarju; iqis li dawn għandhom ikunu 
proporzjonali mad-daqs tal-kumpanija u ma għandhomx joħolqu piżijiet amministrattivi 
addizzjonali fuq l-SMEs bħala sors ewlieni ta' impjiegi fl-UE;

24. Huwa tal-fehma li l-kumpaniji li ma jikkonformawx mal-kodiċijiet ta' governanza 
korporattiva għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu spjegazzjonijiet dettaljati ta' tali 
deċiżjonijiet fuq bażi ta' "konformità jew spjegazzjoni", kif ukoll li jispjegaw is-
soluzzjonijiet alternattivi li adottaw; iqis li tali approċċ ta' "konformità jew spjegazzjoni" 
jista' jibbenefika l-aktar minn sistema ta' monitoraġġ li tagħti prijorità lit-trasparenza u lill-

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/162/KE tal-15 ta' Frar 2005 dwar ir-rwol ta' diretturi mhux 
eżekuttivi jew superviżorji ta' kumpaniji kkwotati fil-borża u dwar il-kumitati tal-bord (superviżorju), ĠU L 52, 
25.2.2005, p. 51.



PE472.246v02-00 6/7 AD\885905MT.doc

MT

informazzjoni affidabbli ta' kwalità għolja;
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