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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Responsabilità Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq 
lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv

(2012/2097(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 u 36 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 5, 6 u 19 tagħha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) 
dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fix-Xogħol, adottata fl-1998, u l-
konvenzjonijiet tal-ILO li jistabbilixxu standards universali fundamentali tax-xogħol fir-
rigward ta': l-abolizzjoni tax-xogħol furzat (nri 29 (1930) u 105 (1957)); il-libertà ta' 
assoċjazzjoni u d-dritt ta' negozjar kollettiv, (nri 87 (1948) u 98 (1949); l-abolizzjoni tat-
tħaddim tat-fal (nri 138 (1973) u 182 (1999)); u n-nondiskriminazzjoni fl-impjieg, (nri 100 
(1951) u 111 (1958)),

– wara li kkunsidra wkoll il-konvenzjonijiet tal-ILO dwar il-klawsoli tax-xogħol (kuntratti 
pubbliċi) (nru 94) u dwar in-negozjar kollettiv (nru 154),

– wara li kkunsidra l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti u l-Patt Globali għall-Impjiegi tal-ILO, 
adottati b'kunsens dinji fid-19 ta' Ġunju 2009 waqt il-Konferenza Internazzjonali dwar ix-
Xogħol,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar il-Ġustizzja Soċjali għal Globalizzazzjoni Ġusta, 
adottata bil-kunsens tal-183 Stat Membru tal-ILO fl-10 ta' Ġunju 2008,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (1948) u strumenti 
oħra tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966) u dak dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (1966), il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-
Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali (1965), il-Konvenzjoni 
dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (1979), il-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (1989), il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti u tal-Membri tal-familji tagħhom (1990) 
u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet (2006),

– wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Barranin" tat-8 ta' Diċembru 20091,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali, aġġornati 
f'Mejju 2011,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework u 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Ġlieda Kontra t-Tixħim tal-OECD tal-1997,

– wara li kkunsidra l-Global Reporting Initiative,

– wara li kkunsidra l-Kunsill Internazzjonali dwar ir-Rapportar Integrat (International 
Integrated Reporting Council - IIRC),

– wara li kkunsidra l-Att dwar id-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji (2008) tad-Danimarka,

– wara li kkunsidra l-patt dinji (Global Compact) tan-NU, 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Ottubru 2010 prodott għall-Kummissjoni dwar il-lakuni fil-
governanza bejn l-istumenti u l-istandards internazzjonali fil-qasam tar-Responsabilità 
Soċjali Korporattiva u l-leġiżlazzjoni Ewropea fis-seħħ (magħrufa bħala l-"Istudju ta' 
Edinburgh), li l-konklużjonijiet tiegħu ġew rapportati fir-Rapport Annwali dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem tal-2011,

– wara li kkunsidra l-paragrafi 46 u 47 tad-dokument finali tas-Samit Dinji tal-2012 Rio+20 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, 

– wara li kkunsidra l-Prinċipji tan-NU għall-Investiment Responsabbli (UNPRI),

– wara li kkunsidra l-Istandard Internazzjonali ISO 26000 li jforni linji gwida għar-
responsabilità soċjali u li ħareġ fl-1 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra l-istudju "Green Winners" tal-2009 li sar fuq 99 kumpanija,

– wara li kkunsidra l-Forum Multilaterali Ewropew dwar ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva, imniedi fis-16 ta' Ottubru 2002,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 
dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali2, li ħadet post il-Konvenzjoni ta' Brussell tal-1968 minbarra fir-rigward tar-
relazzjonijiet bejn id-Danimarka u l-Istati Membri l-oħra,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-segwitu tal-
Green Paper dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Frar 2003 dwar ir-responsabilità 
soċjali korporattiva4,

                                               
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
2 ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.
3 ĠU C 86, 10.4.2002, p. 3.
4 ĠU C 39, 18.2.2003.
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Promozzjoni tax-xogħol 
deċenti għal kulħadd - Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-aġenda tax-
xogħol deċenti għal kulħadd " (COM(2006)0249) (komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar ix-xogħol deċenti),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Modernizzazzjoni tad-
dritt soċjetarju u t-tisħiħ tal-governanza tal-impriżi fl-Unjoni Ewropea – Pjan għall-
avvanz" (COM(2003)0284) (Pjan ta' Azzjoni dwar il-Governanza tal-Impriżi),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ, Tkabbir u 
Affarijiet Dinjija – Il-Politika tal-Kummerċ bħala element prinċipali mill-Istrateġija tal-
UE 2020" (COM(2010)0612),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Pakkett "Negozji 
responsabbli"" (COM(2011)0685),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Lejn irkupru li jwassal 
għall-ħolqien abbundanti ta' impjiegi" (COM(2012)0173),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Inizjattiva għan-negozju 
soċjali – Il-ħolqien ta' klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet interessati 
ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni" (COM(2011)0682),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Ewropa 2020 –
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2002 dwar il-Green Paper tal-
Kummissjoni dwar il-promozzjoni ta' qafas Ewropew għar-responsabilità soċjali 
korporattiva1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Mejju 2003 dwar "il-komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva: kontribut tal-impriżi għall-
iżvilupp sostenibbli"2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar "ir-responsabilità 
soċjali tal-intrapriżi: sħubija ġdida"3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità 
soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar l-UE 2020, li tafferma 
li teżisti rabta inestrikabbli bejn ir-reponsabilità korporattiva u l-governanza korporattiva5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' .... dwar "Inizjattiva għan-Negozju Soċjali – Il-

                                               
1 ĠU C 187 E, 7.8.2003, p. 180.
2 ĠU C 67 E, 17.3.2004, p. 73.
3 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
4 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
5 ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
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ħolqien ta' klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni" (2012/2004(INI))1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
24 ta' Mejju 2012 dwar il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija 
rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva" (SOC/440),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija rinnovata tal-
UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva" (COM(2011)0681),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni,

A. billi r-responsabilità soċjali korporattiva (CSR) ma tridx tintuża għar-ridefinizzjoni tal-
istandards minimi applikabbli maqbula f'livell internazzjonali iżda tipprova tifhem u 
timplimenta aħjar il-mod li bih dawn japplikaw direttament għall-impriżi;

1. Jirrikonoxxi li l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni hija parti minn sensiela ta' 
dikjarazzjonijiet politiċi li bis-saħħa tagħhom is-CSR hija llum integrata fil-politiki u fl-
azzjonijiet tal-UE;

2. Jaqbel, madankollu, mal-analiżi stabbilita fil-komunikazzjoni, skont liema l-prattiki tas-
CSR għadhom limitati, fil-biċċa l-kbira, għal minoranza tal-impriżi l-kbar;

3. Iqis li l-muturi fundamentali futuri għall-"iżvilupp gradwali" tas-CSR se jinkludu enfasi 
fuq l-istrumenti globali tas-CSR, spinta ġdida min-naħa tal-impriżi ewlenin fost il-pari 
tagħhom, l-użu ta' regolamentazzjoni adegwata, analiżi tal-impatt solida tal-inizjattivi tas-
CSR eżistenti, u żieda fir-rikonoxximent fi ħdan kemm il-komunità imprenditorjali kif 
ukoll is-soċjetà inġenerali tal-portata tal-isfidi globali soċjali u ambjentali;

4. Jilqa' favorevolment il-fatt li d-definizzjoni tas-CSR stabbilita fil-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni, li tirrifletti approċċ ġdid adottat għall-ewwel darba mill-Kummissjoni fil-
Forum Multilaterali tal-2009, joffri opportunità indispensabbli f'termini ta' inklużjoni u ta' 
ħolqien ta' kunsens, u tirrifletti korrettament il-kunsens il-ġdid li ntlaħaq bejn l-impriżi u l-
partijiet interessati l-oħrajn f'dan l-ambitu bis-saħħa tal-qbil unanimu tal-Prinċipji Gwida 
tan-NU;

5. Itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-"potenzjal kummerċjali" għas-CSR, iżda jirrepeti li, meta 
tali potenzjal ma japplikax f'terminu qasir f'sitwazzjoni jew f'kumpanija partikolari, ma 
tista' qatt tintuża bħala skuża biex tintgħażel l-irresponsabilità;

6. Jirrikonoxxi li jirriżulta difett kbir fl-inizjattivi tas-CSR meta l-kumpaniji jevitaw gruppi 
ta' interess kruċjali jew kwistjonijiet sensittivi rilevanti għall-attività tagħhom; jistieden 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)......
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lill-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet finanzjarji, tibni fuq ix-xogħol 
preċedenti tal-'laboratorji' tas-CSR biex tidentifika aħjar il-mod kif il-kumpaniji u l-
partijiet interessati tagħhom jistgħu jidentifikaw oġġettivament il-kwistjonijiet soċjali u 
ambjentali essenzjali għall-impriża inkwistjoni;

Irkupru sostenibbli

7. Isostni enerġikament li l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-fatt "li jittaffew 
l-effetti soċjali tal-kriżi ekonomika attwali" hija parti mir-responsabilità soċjali tal-
impriżi; jistieden lill-impriżi jadottaw inizjattivi favur il-ħolqien ta' impjiegi fost iż-
żgħażagħ bħala eżempju prattiku tal-impenn tagħhom;

8. Jistieden lill-Forum Multilaterali jqis il-linji ta' azzjoni possibbli bħala reazzjoni għall-
każwalizzazzjoni dejjem ikbar tal-impjiegi, xogħol part-time furzat minflok xogħol 
full-time, iż-żieda fl-isfruttament tax-xogħol permezz ta' żieda tas-subappaltar u tfaċċar 
mill-ġdid tas-settur informali, dan kollu huwa l-konsegwenza tal-kriżi ekonomika;

9. Jirrikonoxxi li l-għeluq tal-impriżi u l-awsterità qegħdin jikkompromettu wħud mit-titjib li 
ntlaħaq bis-saħħa tas-CSR f'termini ta' impjieg għall-gruppi soċjalment emarġinati; 
jistieden lill-Kummissjoni tagħmel analiżi importanti tal-impatt soċjali tal-kriżi fuq tali 
inizjattivi;

10. Iqis li l-kriżi finanzjarja waslet għat-tmermir tal-fiduċja tal-impjegati fil-konfront tal-
obbligi tal-kumpaniji biex jikkonformaw mad-drittijiet għall-pensjoni privata fit-tul; 
jistieden lill-kumpaniji jintervjenu biex jirmedjaw għall-iżbilanċ li jeżisti f'għajnejn ħafna 
impjegati, li jqisu li d-drittijiet għall-pensjoni tagħhom tnaqqsu b'mod sproporzjonat;

Organizzazzjoni internazzjonali u approċċi multilaterali

11. Japprova l-enfasi mogħtija fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni għat-tisħiħ u l-
implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali, u – fid-dawl tal-aġġornament tal-2011 tal-
Linji Gwida tal-OECD u l-qbil mal-Prinċipji Gwida tan-NU – iqis li llum trid tingħata 
attenzjoni partikolari mill-azzjoni tal-UE għall-implimentazzjoni sħiħa ta' tali linji gwida u 
prinċipji;

12. Jinsisti li t-totalità tal-"finanzi favur il-kummerċ u l-iżvilupp" konċessi lill-atturi tas-settur 
privat mingħand il-faċilitajiet ta' investiment tal-UE, il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-
Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għandha tinkludi l-klawsoli kuntrattwali 
li jippreskrivu l-osservanza tal-Linji Gwida tal-OECD u tal-Prinċipji Gwida tan-NU;

13. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali 
għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) jiżvolġi rwol akbar biex jikkontribwixxi fit-tmexxija tal-
implimentazzjoni f'livell għoli; jappella għal "proċess ta' rieżami inter pares" bejn l-Istati 
Membri ħalli jsir progress fl-implimentazzjoni; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni, partikolarment id-DĠ Ġustizzja tagħha, tressaq proposti biex 
tiffaċilita aħjar il-ġurisdizzjoni extraterritorjali fil-qrati tal-UE għal każijiet impressjonanti 
ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa ta' impriżi tal-UE jew mis-sussidjarji jew mis-
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sħab kummerċjali tagħhom;

15. Jistieden lill-Kummissjoni, partikolarment id-DĠ Kummerċ tagħha, tadotta approċċ 
"attiv" fil-konfront tal-Linji Gwida tal-OECD, tiggarantixxi l-promozzjoni u s-sostenn 
kontinwu ta' tali linji gwida permezz tad-Delegazzjonijiet tal-UE;

16. Iqis li s-CSR hija strument importanti biex jgħin lill-UE ssostni l-implimentazzjoni tal-
konvenzjonijiet tal-ILO; huwa favur l-għoti ta' finanzjamenti biex it-trade unions Ewropej 
ikunu jistgħu jwettqu proġetti pilota dwar il-Linji Gwida tal-OECD u standards 
internazzjonali oħra fil-qasam tas-CSR bil-għan li tinbena l-kapaċità fil-pajjiżi terzi;

17. Jilqa' favorevolment l-użu kummerċjali tas-samit tan-NU Rio+20 favur konvenzjoni 
globali ġdida dwar ir-responsabilità korporattiva;

Politiki pubbliċi għas-CSR

18. Jappoġġa l-fehma, li ġejja mir-rapport ta' Ġunju 2004 tal-Forum Multilaterali, li l-
awtortajiet pubbliċi jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti billi jiżvolġu rwol ta' 
aggregazzjoni, ta' inċentivazzjoni u ta' regolamentazzjoni biex isir progress fis-CSR, u 
jfakkar lill-Istati Membri jagħtu spinta ġdida akbar lil tali sforzi;

19. Ifaħħar lil bosta Stati Membri għall-isforzi tagħhom intiżi li jiżviluppaw u jimplimentaw 
il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar is-CSR f'konsultazzjoni mal-fora multilaterali 
nazzjonali; jesprimi tħassib, iżda, dwar il-fatt li għal għadd ta' miżuri ta' politika pubblika 
ma jikkorrispondix impatt fil-progress tas-CSR;

20. Jistieden lill-Kummissjoni taċċelera l-isforzi tagħha intiżi li jressqu proporsti ġodda biex 
jimtlew il-lakuni f'termini ta' governanza fir-rigward tal-istandards internazzjonali fil-
qasam tas-CSR, kif jirrakkomanda l-"Istudju ta' Edinburgh" li hi kkummissjonat;

Rabta bejn l-investiment soċjalment responsabbli u l-informazzjoni 

21. Josserva li mutur fundamentali tas-suq tal-investiment soċjalment responsabbli jibqa' d-
domanda mill-investituri istituzzjonali; josserva, f'dan ir-rigward, li l-informazzjoni hija 
mutur fundamentali tas-CSR u trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji;

22. Isostni bis-sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq proposta leġiżlattiva dwar l-
"informazzjoni mhux finanzjarja" min-naħa tal-impriżi; iwissi dwar il-fatt li l-użu tat-
termini "mhux finanzjara" ma għandux jaħbi l-konsegwenzi finanzjarji reali għall-impriżi 
ta' impatt soċjali, ambjentali u relatat mad-drittijiet tal-bniedem; jappella għal proposta 
ambizzjuża li tpoġġi lill-UE fost il-bosta inizjattivi internazzjonali attwali dwar ir-
rapportar obbligatorju tas-sostenibilità korporattiva u eżattament konformi mal-objettiv li 
r-Rapportar Integrat, kif żviluppat mill-IIRC, isir in-norma globali sal-aħħar tad-deċennju;

Promozzjoni tas-CSR

23. Huwa favur rwol ta' tmexxija kostanti tal-Forum Multilaterali Ewropew għas-sostenn tal-
implimentazzjoni tal-proposti stabbiliti fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni;

24. Jaqbel li ma jistax ikun jemm approċċ universali fil-konfront tas-CSR iżda, filwaqt li 
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jirrikonoxxi li l-abbundanza ta' inizjattivi privati u volontarji tista' tiġġenera kostijiet 
supplementari u tkun ta' ostaklu għall-implimentazzjoni, jistieden lill-Kummissjoni, 
flimkien mal-korpi internazzjonali l-oħra, timpenja ruħha favur l-objettiv fit-tul tal-
"konverġenza" tal-inizjattivi tas-CSR;

25. Ifaħħar il-ħidma li saret minn ċerti skejjel ta' ġestjoni tal-kumpaniji għall-promozzjoni tas-
CSR, iżda jirrikonoxxi li dawn huma biss minoranza; jistieden lill-Grupp ta' Livell Għoli 
jittratta l-modi ta' integrazzjoni tas-CSR fl-edukazzjoni maniġerjali għal kulħadd;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-aħħar komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva (CSR) 
tinkorpora s-CSR fil-mentalità Ewropea, f'qasam politiku li fih il-Parlament Ewropew żvolġa 
rwol deċiżiv. Jirrappreżenta wkoll pass 'il quddiem importanti bħala reazzjoni għad-djalogu 
mal-Parlament u mal-partijiet interessati involuti fid-dibattitu dwar is-CSR mill-
komunikazzjoni preċedenti.

Dan l-abbozz ta' riżoluzzjoni parlamentari jilqa' favorevolment l-enfasi l-ġdida mpoġġija fuq 
is-sostenn Ewropew għall-inizjattivi globali tas-CSR, is-sostenn imġedded għal approċċ 
multilaterali, definizzjoni li tirrifletti l-kunsens f'livell globali u rwol ta' sostenn ferm aktar 
attiv għall-Kummissjoni Ewropea stess.

Ir-rapporteur iqis li l-komunikazzjoni hija kostruttiva, lunġimiranti u reattiva għall-iżviluppi 
tas-CSR fl-Ewropa u fid-dinja. Din tirrappreżenta bażi soda għall-azzjonijiet futuri, u l-
Parlament Ewropew huwa mistieden jagħti s-sostenn wiesa' tiegħu.

Għaldaqstant, ir-rapport tiegħi jipprova jagħti l-kontribut tiegħu lid-dibattitu billi jiżviluppa
ċerti ideat fil-komunikazzjoni, kif anki billi jidentifika xi lakuni possibbli.

Irkupru sostenibbli

Qabel kollox, id-dibattitu dwar is-CSR jitqiegħed f'kuntest tal-kriżi ekonomika attwali. 
Jargumenta li s-CSR hija indispensabbli jekk għandha terġa' tinġieb il-fiduċja fl-impriżi kif 
ukoll irkupru ekonomiku sostenibbli. 

Filwaqt li huwa xieraq li nitħarsu kontra l-akkuża ta' "taparsi ambjentaliżmu", is-CSR trid 
titqies bħala opportunità u mhux bħala theddida għall-kompetittività tal-impriżi. Tifforma 
wkoll parti mil-"liċenzja soċjali" tal-Ewropa li trawwem tkabbir immexxi mill-kummerċ.

Ir-riflessjonijiet għat-terminu qasir ta' Brussell, li jikkonċentraw esklużivament fuq it-
trasparenza, ir-responsabilità u l-obbligu ta' rendikont tas-swieq finanzjarji biss, jafu wkoll 
itennu proprju l-istess żbalji li tagħhom huma akkużati dawk responsabbli mill-kollass tas-
sistema bankarja. 

Ħadd ma jista' jirtira mill-impenn kruċjali favur it-trasformazzjoni tal-ekonomija Ewropea u 
dinjija f'ekonomija b'konsum baxx ta' karbonju. L-impriżi sostenibbli jistgħu joperaw biss 
f'ekonomija sostenibbli.

Għaldaqstant ir-rapport tiegħi jistieden lill-kumpaniji responsabbli juru l-impenn attiv 
tagħhom favur it-taffija tal-konsegwenzi soċjali tal-kriżi u dan jagħmluh billi jagħtu bidu għal 
għadd ta' azzjonijiet suġġeriti fil-qasam tas-CSR: fl-oqsma tal-ħolqien ta' impjiegi fost iż-
żgħażagħ, is-saħħa okkupazzjonali, is-sostenibilità tal-pensjonijiet, il-promozzjoni tal-paga li 
tiggarantixxi l-għajxien, il-ġlieda kontra l-prattiki ta' sfruttament tax-xogħol fil-katini tal-
provvista tal-kumpaniji u l-promozzjoni ta' swieq ġodda għall-prodotti u s-servizzi soċjalment 
utli u ambjentali.

Implimentazzjoni ta' CSR f'livell globali
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It-tieni prijorità tar-rapport tikkonsisti fl-iżvilupp ta' ideat konkreti li jgħinu titqiegħed fil-
prattika l-intenzjoni tal-Kummissjoni intiża li timplimenta aħjar l-inizjattivi tas-CSRs f'livell 
globali. Ir-rapporteur jargumenta li l-"pol ta' eċċellenza" fil-qasam tas-CSR li l-Kummissjoni 
wiegħdet fl-2006 jintlaħaq ħafna aħjar fl-2012 bl-adozzjoni ta' approċċ globali mmirat lejn il-
kumpaniji Ewropej li joperaw fis-swieq globali.

Ir-rapporteur jirrakkomanda li l-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal rapport globali dwar 
l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, 
filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jtejbu l-implimentazzjoni tagħhom permezz ta' proċess ta' 
rieżami inter pares li diġà huwa stabbilit fil-valutazzjoni tal-politiki tad-drittijiet tal-bniedem. 
Wasal ukoll iż-żmien li tiġi ttrattata l-kwistjoni delikata tal-ġurisdizzjoni extraterritorjali, li 
tikkonċerna l-abbużi tad-drittijiet tal-ħaddiema jew, iktar ġenerali, tal-bniedem min-naħa tal-
impriżi Ewropej, li jseħħu fil-pajjiżi terzi li fihom l-aċċess għall-ġustizzja hija limitata.

Ir-rapport jargumenta wkoll lil-Kummissjoni trid tiżvolġi rwol ferm aktar attiv biex 
timplimenta l-Linji Gwida tal-OECD dwar l-Impriżi Multinazzjonali, tagħmel riferiment 
għalihom fil-ftehimiet kummerċjali u tal-investimenti, tagħti sostenn finanzjarju lit-tisħiħ tal-
kapaċitajiet, tgħin lill-ilmenti f'każ ta' allegat ksur, tagħmel is-sostenn finanzjarju għall-
impriżi subordinat għar-rispett tal-Linji Gwida u tgħin biex issib firmatarji ġodda fid-dinja 
kollha.

Ir-rapport isostni wkoll l-importanza tat-trasparenza u tar-rapportar integrat tas-sostenibilità 
bħala mutur fundamentali għas-CSR. Tingħata attenzjoni kbira lill-adozzjoni tal-Global 
Reporting Initiative, il-metodoloġija ewlenija użata mill-impriżi fid-dinja kollha għar-
rapportar tas-sostenibilità. Ir-rapport ikompli jinkoraġġixxi l-proposta prevista tal-
Kummissjoni f'dan il-qasam, iżda dan isir billi tibqa' ankrata fl-objettiv tal-Kunsill 
Internazzjonali dwar ir-Rapportar Integrat (International Integrated Reporting Council): ir-
Rapportar Integrat isir in-norma globali sal-aħħar tad-deċennju.

Ir-rapport jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li timpenja ruħha mal-investituri, 
speċjalment għall-promozzjoni tal-Prinċipji tan-NU għall-Investiment Responsabbli u ir-
rapporteur jissuġġerixxi li tiġi varata inizjattiva ġdida tal-UE dwar il-progress tal-
"materjalità".

Ir-rapport jirrakkomanda wkoll is-sostenn attiv tal-UE fil-konfront tal-proposta varata mill-
impriżi favur konvenzjoni tan-NU dwar ir-responsabilità korporattiva, imressqa fis-samit tan-
NU Rio+20 ta' din is-sena għall-Iżvilupp Sostenibbli. Ir-rapporteur jappoġġa l-promozzjoni 
tas-CSR permezz tal-proċess tal-objettivi ta' żvilupp sostenibbli, imniedi bis-saħħa tar-riżultati 
tas-samit.

L-Approċċ Multilaterali

Il-Parlament Ewropew huwa wkoll mitlub jirrikonoxxi n-natura speċjali tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-UE dwar is-CSR. L-ideat jiġu żviluppati biex jużaw id-djalogu soċjali 
konvenzjonali, pereżempju billi jiġi stabbilit objettiv f'termini ta' ftehimiet qafas ġodda fil-
qasam tas-CSR u jiġu ffinanzjati proġetti pilota mat-trade unions Ewropej fil-qasam tax-
"Xogħol Deċenti".

Madankollu l-Parlament Ewropew huwa espliċitament mitlub li jappoġġa l-funzjonament u l-
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iżvilupp tal-Forum Multilaterali dawr is-CSR, anki permezz tal-inizjattivi settorjali proposti 
fil-komunikazzjoni. Ir-rapporteur jipproponi inizjattivi addizzjonali fir-rigward tal-ICT u s-
settur privat tas-sigurtà. Jiġi wkoll sostnut l-ippjanar ta' "komunitajiet tal-prattika" 
multilaterali ġodda.

Isir appell għal iżjed impenn mal-partijiet interessati l-oħrajn mingħand il-Grupp ta' Livell 
Għoli tal-Istati Membri, flimkien mal-bżonn ta' attenzjoni akbar lejn is-CSR mid-Direttorati 
Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Ambjent u għar-Relazzjonijiet Esterni.

Is-settur pubbliku u privat flimkien - l-"għaqda intelliġenti"

Ir-rapport jappoġġa l-enfasi akbar fuq l-impatt tal-politiki pubbliċi dwar is-CSR. Dan għandu 
jinkludi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-"Istudju ta' Edinburgh" tal-
Kummissjoni dwar il-lakuni f'termini ta' governanza u l-bżonn li jintlaħqu riżultati konkreti 
f'dik li hi implimentazzjoni tal-indikaturi soċjali, partikolarment permezz tal-akkwist 
pubbliku.

Il-Kummissjoni Ewropea hija mistiedna tiżvolġi rwol ta' gwida billi tassumi l-impenn tagħha 
stess favur ir-rapportar tas-sostenibilità, il-ġestjoni etika tal-fondi tagħha għall-pensjonijiet u 
ssostni l-volontarjat tal-impjegati min-naħa tal-persunal tal-Kummissjoni.

Ir-rapport jerġa' jafferma r-rabta bejn ir-responsabilità korporattiva u l-governanza 
korportattiva, u jsostni l-użu ta' kodiċijiet ta' prassi tajba u tad-dmirijiet tad-diretturi biex isir 
progress fil-"pussess" u l-integrazzjoni tas-CSR fi ħdan il-kumpanija.

Madankollu, l-importanza kontinwa tal-azzjonijiet privati u volontarji kumplemetari hija 
enfasizzata bl-istess intensità, partikolarment permezz tal-appoġġ lejn il-vantaġġi tas-sostenn 
favur il-prinċipju tal-"konverġenza" ta' tali inizjattivi. Qed jiġi argumentat li hija ħafna aħjar 
il-promozzjoni tal-kooperazzjoni volontarja pjuttost milli inizjattivi obbligatorji ġodda fir-
rigward tal-marki soċjali.

Għal dak li ntqal hawn fuq, fir-rigward tal-Prinċipji Gwida tan-NU, jikkostitwixxi l-"għaqda 
intelliġenti" tal-approċċi regolamentari u volontarji u tkun għaqlija l-UE jekk tadotta dan l-
approċċ.

It-triq 'il quddiem

Fil-komunikazzjoni qed tiġi sostnuta firxa wiesgħa ta' azzjonijiet suġġeriti oħra. Ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li titpoġġa enfasi ulterjuri fuq l-integrazzjoni tas-CSR fil-kurrikulum tal-iskejjel 
tradizzjonali ta' ġestjoni tal-kumpaniji, il-promozzjni tas-CSR fl-impriżi ż-żgħar permezz ta' 
approċċ ta' raggruppamenti (cluster) u l-introduzzjoni ta' sistema ta' "awditjar" bil-għan li 
tiggarantixxi li l-premjijiet previsit tas-CSR jingħataw tassew għall-prattika tajba fuq livell 
Ewropew u dinji.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jixtieq itenni l-konvinzjoni tiegħu li s-CSR trid tgħaddi mill-
azzjoni għar-riżultati. Il-komunikazzjoni għandha raġun biex tbigħ li l-"iżvilupp gradwali" 
konsiderevoli tal-adozzjoni tas-CSR hija ta' importanza enormi. L-adozzjoni ta' inizjattivi 
dwar iċ-ċittadinanza tal-impriżi bħala parti mis-Sena Ewropea tal-2013, ir-riċerka tal-impatt 
kumulattiv tas-CSR fit-trattament tal-problemi soċjali u ambjentali biex tiġi enfasizzata l-
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urġenza tal-isfidi u l-proposta għal "patt" ġdid mas-soċjetà ċivili huma wħud mill-ideat 
rakkomandati mir-rapport bil-għan li tinvolvi lin-nies fl-impriżi u barra minnhom 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq dan l-objettiv.

Jekk, kif tafferma l-Kummissjoni bir-raġun, is-CSR hija responsabilità tal-impriżi għall-
impatti tagħhom fuq is-soċjetà, huwa proprju l-impatt li l-impriżi u s-soċjetà għandhom ifittxu 
aktar flimkien.


