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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. Jenfasizza fuq l-importanza li jinħoloq settur korporattiv aktar trasparenti, stabbli u 
affidabbli li jkun kapaċi jqis tħassib soċjali u etniku fil-prattiki tiegħu;

2. Jinnota li l-governanza korporattiva għandha, fost affarijiet oħra, tiffaċilita r-relazzjonijiet 
mal-ħaddiema, li jikkontribwixxu għas-suċċess u r-rendiment tal-kumpanija tagħhom, u li 
jkunu dipendenti fuqhom, u jinsab diżappuntat li dan l-aspett ġie għal kollox injorat fil-
Green Paper;

3. Huwa tal-opinjoni li l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fit-teħid tad-deċiżjonijiet għandha 
titħeġġeġ u tissaħħaħ, kif għandhom jagħmlu l-iskemi tal-kodeterminazzjoni;

4. Jappoġġa miżuri ta' governanza korporattiva li jorbtu legalment li jkopru kumpaniji 
elenkati u dawk mhux elenkati;

5. Jitlob għal aktar diversità tas-sessi fil-bordijiet tal-kumpaniji;

6. Huwa tal-opinjoni li l-inklużjoni tal-opzjonijiet fuq l-ishma bħala parti minn skemi ta' 
remunerazzjoni għandha tkun minimizzata, u idealment imneħħija gradwalment u 
sostitwita b'politiki ta' remunerazzjoni fuq tul ta' żmien twil sostenibbli; madankollu, 
jappoġġa t-tħeġġiġ tal-iskemi għas-sjieda tal-ishma tal-ħaddiema volontarji;

7. Jappoġġa b'mod sħiħ u obbligatorju:

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

 evalwazzjoni esterna ta' kumpaniji elenkati, li jridu jsiru tal-anqas kull tliet snin, 
flimkien ma' evalwazzjoni magħmula mill-bord innifsu bi qbil mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni;1

 żvelar tal-attivitajiet tan-negozju tal-membri kollha tal-bord, inklużi l-attivitajiet 
marbuta ma' aktar minn bord wieħed;

8. Huwa tal-opinjoni li l-kumpaniji li jiddeċiedu jabbandunaw il-kodiċijiet ta' governanza 
korporattiva għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu spjegazzjonijiet iddettaljati ta' tali 
deċiżjonijiet u jiddiskrivu s-soluzzjonijiet alternattivi addottati.

                                               
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 [kumpaniji elenkati] fil-borża u dwar il-kumitati tal-bord 
(superviżorju), ĠU L 52, 25.2.2005, p. 51.


