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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:

A. billi l-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja għaddejjin mill-iktar kriżi serja ta' dawn l-aħħar 
60 sena, u l-ekonomija reali trid tiffaċċja l-agħar riċessjoni tal-istess perjodu, u billi huwa 
mistenni deterjorament fil-kundizzjonijiet tal-impjieg, minkejja l-irkupru relattiv tal-
ekonomija,

B. billi l-profitt magħmul fis-settur finanzjarju ma kienx marbut mat-tkabbir ekonomiku, u s-
salarji għoljin b'mod sproporzjonat kienu bbażati unikament fuq il-qligħ tal-azzjonisti, u 
dan ħoloq riskji immorali bil-flus tal-impjegati, ta' min ifaddal u tal-investituri,

C. billi ċ-ċittadini jħallsu doppju għal dan it-tip ta' riskju, li bl-ebda mod ma huma 
responsabbli għalih, permezz tat-telf tal-impjiegi u minħabba l-finanzjament mill-Istati 
għas-salvataġġ tal-istituzzjonijiet finanzjarji li bbenefikaw bil-kbir mid-distribuzzjoni 
mill-ġdid tal-parti salarjali fid-dħul nazzjonali, li minn 68% niżlet għal 58% bejn l-1972 u 
l-2009,

D. billi, minkejja l-fatt li s-sistema ta' bonusijiet kellha sehem kbir fil-kriżi attwali, din 
inżammet u l-lobbies finanzjarji qed jirrifjutaw li titfassal leġiżlazzjoni finanzjarja f'dan ir-
rigward,

E. billi jitqies il-bżonn li l-ħaddiema jingħataw drittijiet ġodda rigward il-ġestjoni tal-
intrapriżi tagħhom sabiex ikun possibbli djalogu reali mad-diriġenti tal-intrapriżi u biex 
jiġu definiti b'mod ċar l-objettivi tal-intrapriżi,

1. Jenfasizza li d-dinja teħtieġ mudell ġdid ta' negozju soċjali u ambjentali maħsub għal 
żmien twil u li jqis l-interessi ġenerali u tal-impjegati; huwa tal-fehma li s-settur 
finanzjarju għandu jissodisfa l-bżonnijiet tal-ekonomija reali u għandu jagħti xhieda ta' 
responsabilità soċjali ikbar, partikolarment permezz tal-użu tar-riżorsi favur l-impjiegi u t-
taħriġ;

2. Iħaddan il-prinċipji li l-Kummissjoni introduċiet fir-rakkomandazzjonijiet tagħha tat-30 ta' 
April 2009, l-ewwel nett dwar l-istruttura tas-salarji u l-governanza fil-qasam tas-salarji 
tal-amministraturi u d-diriġenti tal-intrapriżi kkwotati fil-borża u, it-tieni nett, dwar l-
istruttura tas-salarji, il-proċess tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-politika tas-salarji (il-
governanza), it-trasparenza tal-politika tas-salarji u l-kontroll prudenzjali (is-sorveljanza) 
fis-settur finanzjarju;

3. Jixtieq jenfasizza l-bżonn li jkun hemm proporzjonalità fis-salarji fi ħdan l-intrapriżi, billi 
tinħoloq rabta bejn iż-żieda fis-salarji u fil-pensjonijiet tad-diriġenti, fit-totalità tagħhom, 
u dawk tal-persunal, u billi jiġi skoraġġut it-teħid ta' riskji eċċessivi u, għal raġunijiet ta'
ġustizzja soċjali, jixtieq li s-salarji, il-bonusijiet u l-pensjonijiet tad-diriġenti tal-intrapriżi 
megħjuna mill-Istati Membri jew mill-Unjoni Ewropea jkollhom limitu massimu u jkunu 
suġġetti għal tassazzjoni għolja u progressiva;
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4. Jitlob biex, fid-dawl ta' każijiet bħal dak ta' Dell Ireland, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
tistabbilixxi previżjonijiet rigward l-użu tal-għajnuna Ewropea lill-intrapriżi u l-impatt 
soċjali ta' din l-għajnuna; jitlob li l-ħolqien tal-impjiegi, it-taħriġ u t-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-impjieg jitqiesu fit-tfassil ta' dawn il-previżjonijiet;

5. Jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li tiġi emendata d-Direttiva 2006/49/KE1 dwar l-
adegwatezza tal-kapital, sabiex il-prinċipji msemmija hawn fuq isiru vinkolanti għall-
banek u l-intrapriżi ta' investiment, billi dawn jiġu soġġetti għal kontroll prudenzjali u billi 
s-salarji tad-diriġenti tagħhom jittieħdu mill-kapital; jinsisti dwar il-fatt li għandu jkun 
applikat regolament Ewropew imsaħħaħ għas-settur finanzjarju kollu kemm hu, inklużi l-
assigurazzjonijiet u l-fondi ta' investiment alternattivi, bħall-fondi protetti (hedge funds) u 
l-fondi ta’ kapital privati (private equity funds);

6. Jitlob li jingħataw poteri vinkolanti lill-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll sabiex dawn il-
prinċipji jiġu rispettati u l-għajnuna tingħata bil-kundizzjoni li jittieħed impenn f'termini 
ta' impjiegi, taħriġ u kundizzjonijiet tal-impjieg;

7. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li r-regolamentazzjoni tal-inċentivi finanzjarji u tal-
istrutturi tas-salarji f'dan is-settur ma tipperikolax id-dritt tal-unjins għal negozjati 
kollettivi; jitlob li dan jiġi speċifikat fit-test stess tad-Direttiva 2006/49/KE u mhux biss 
fil-preambolu tagħha;

8. Jitlob li jkun hemm trasparenza totali f'dak li jikkonċerna l-politiki salarjali tal-
amministraturi fir-rigward tal-impjegati u taċ-ċittadini kif ukoll li l-impjegati u l-unjins 
tagħhom ikollhom id-dritt għall-informazzjoni, il-kontroll u l-konsultazzjoni permezz tal-
kunsilli tal-intrapriża u l-kunsilli tal-gruppi;

9.    Jitlob li, indipendentement mill-bosta għażliet ta' sistemi ta' tmexxija, ta' konsultazzjoni u 
ta' parteċipazzjoni tal-impjegati magħżula fil-kuntest tad-Direttiva 2001/86/KE2 li 
tikkomplementa l-Istatut tal-Intrapriża Ewropea f'dak li jikkonċerna l-involviment tal-
impjegati, ir-rappreżentanti tal-impjegati f'kull każ għandu jkollhom id-dritt li jieħdu sehem 
fit-tfassil u l-kontroll tas-salarji tad-diriġenti.

                                               
1 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.
2 ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22.


