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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi r-rimunerazzjoni fis-settur finanzjarju u f'xi kumpaniji kwotati kienet 
sproporzjonatament għolja u bbażata fuq il-ksib ta' profitti fiż-żmien qasir, u b'hekk ħolqot 
mudelli ta' negozju li jagħmlu ħsara lill-ħaddiema, lil min ifaddal u lill-investituri,

B. billi l-Kummissjoni ppreżentat Rakkomandazzjoni dwar il-politiki ta' rimunerazzjoni fis-
settur tas-servizzi finanzjarji u għal-kumpaniji kwotati fit-30 ta' April 2009, u billi l-
Kunsill u l-Parlament Ewropew bħalissa qed jemendaw id-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti tal-
Kapital,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-Rakkomandazzjonijiet tagħha tat-30 ta' April 
2009 l-istruttura ta’ ħlas u l-allinjament tar-riskju kif jirrikjedu l-prinċipji stabbiliti mill-
Bord dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u approvati mill-G-20 f'Settembru 2009;

2. Iħeġġeġ lis-superviżuri fis-settur finanzjarju biex jimplimentaw il-Prinċipji dwar il-
Kumpens u l-Metodoloġija għall-Valutazzjoni tal-Istandards proposti mill-Kumitat ta' 
Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja f'Jannar 2010;

3. Jissuġġerixxi l-inklużjoni ta' miri ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva fil-kriterji fit-tul li 
jiġġustifikaw il-ħlas ta’ rimunerazzjoni varjabbli differita;

4. Isejjaħ għal trasparenza sħiħa fir-rigward tal-politiki ta' rimunerazzjoni għad-diretturi u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tesplora l-possibbiltajiet li tali żvelar jiġi standardizzat;

5. Isejjaħ għal projbizzjoni tal-użu ta' stock options jew strumenti simili bħala komponenti 
tar-rimunerazzjoni varjabbli;

6. Isejjaħ għat-twaqqif, f'kumpaniji ta' daqs sinifikanti, ta' kumitati interni u indipendenti 
dwar ir-rimunerazzjoni;

7. Isejjaħ biex ikun żgurat li, meta r-rimunerazzjoni tkun qed tiġi rregolata, dan ma jsirx bi 
ħsara għad-dritt tal-maniġment u l-ħaddiema li jagħmlu negozjati kollettivi.


