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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-governanza korporattiva effettiva għandha tikkontribwixxi għall-
promozzjoni ta' tkabbir sostenibbli u għar-responsabilità soċjali fis-suq intern u għandha 
tkun orjentata lejn il-kompetittività u lejn strateġiji ta' investiment fit-tul;

2. Huwa tal-fehma, hekk kif huwa enfasizzat ukoll mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
tagħha tas-27 ta' Ottubru 2010 bit-titolu "Lejn Att dwar is-Suq Uniku"1, li huwa ferm 
importanti li l-intrapriżi Ewropej juru l-akbar responsabbiltà mhux biss fir-rigward tal-
impjegati u l-azzjonisti tagħhom iżda wkoll tas-soċjetà b'mod ġenerali;

3. Jitlob lill-komunità tan-negozji tieħu r-responsabilità konġunta tagħha u ssaħħaħ l-impenn 
tagħha fil-promozzjoni ta' konsum sostenibbli bħala parti integrali tal-istrateġija tal-
kumpaniji;

4. Jistieden lill-kumpaniji u lill-azzjonisti biex isaħħu d-diversità tal-bordijiet amministrattivi 
tal-kumpaniji f'dak li huwa sfond professjonali, soċjali u kulturali, bil-għan li jiġu stimulat 
dibattitu u biex jinbtu ideat ġodda; jenfasizza li d-diversità hija vantaġġ għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet b'mod aktar rappreżentattiv f'pożizzjonijiet mexxejja tal-kumpaniji;

5. Jenfasizza li huwa importanti li l-involviment tal-azzjonisti jiġi kkapitalizzat bil-għan li 
jiġu promossi strateġiji fit-tul ta' investiment u jiġi evitat li jkun hemm azzjonijiet mhux 
xierqa fuq żmien qasir fost l-investituri li kultant jipperikolaw il-ħajja dejjiema tal-
kumpaniji kkonċernati u, għaldaqstant, b'konsegwenza, lill-azzjonisti żgħar, l-impjegati u 
l-konsumaturi;

6. Jirrakomanda li l-Istati Membri jissorveljaw jekk il-kumpaniji jagħtux dikjarazzjonijiet 
xierqa tal-governanza korporattiva lill-azzjonisti tagħhom sabiex jiżguraw trasparenza 
sħiħa u jtejbu l-għarfien tal-azzjonisti dwar il-prattiki tal-governanza tajba, biex b'hekk 
jgħinu jipproteġu lill-azzjonisti u ċ-ċittadini mit-teħid ta' riskju eċċessiv u minn viżjoni 
fuq terminu qasir;

7. Iqis li huwa importanti li jissaħħaħ l-involviment tal-impjegati fil-proċessi ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-kumpaniji, pereżempju permezz ta' skemi li jwassluhom isiru azzjonisti, 
bil-għan li jsaħħu l-motivazzjoni u l-koeżjoni fi ħdan il-kumpaniji;

8. Jenfasizza b'insistenza li l-ġestjoni tal-kumpanija u l-politiki ta’ rimunerazzjoni għandhom 
ikunu fis-sod u responsabbli u għandhom jirrispettaw il-prinċipji tar-rimunerazzjoni ndaqs 
u tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa, skont id-dispożizzjonijiet Ewropej fis-seħħ; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri bil-għan li tiġi ggarantita rappreżentanza 
aktar bilanċjata tan-nisa fil-bordijiet amministrattivi, sabiex tinkiseb rappreżentanza ta' 
mill-inqas 40% ta' kull sess sal-2020;
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9. Jipproponi li miżuri għal rappreżentanza aktar bilanċjata tan-nisa fil-bordijiet 
amministrattivi li jistgħu jittieħdu ikunu jinkludu l-ħtieġa għall-kumitati tan-nomina li 
jiddikjaraw, mal-preżentazzjoni tal-proposti tagħhom, liema sforzi għamlu biex 
jissodisfaw dan l-għan, it-tħeġġiġ ta' sistemi ta' paragun bejn il-pari għall-bordijiet 
amministrattivi privati u pubbliċi, it-tħarriġ tal-kumitati tan-nomina, il-ħolqien ta' rosters 
ta' kandidati nisa kompetenti u l-inkoraġġiment ta' proċessi ta' reklutaġġ miftuħa minflok 
appuntamenti mhux trasparenti; jistieden lill-Kummissjoni tirrikjedi l-kumpaniji kkwotati 
li fir-rapporti annwali tagħhom jiddeskrivu l-politika tagħhom dwar id-diversità, inkluż is-
sess, l-obbjettivi li stabbilixxew għall-implimentazzjoni tal-politika, u l-progress li sar 
sabiex jinkisbu dawn l-objettivi; jenfasizza li l-ġestjoni korporattiva u l-politiki ta' 
rimunerazzjoni jeħtieġ li jikkonformaw mal-prinċipju ta' trattament ugwali tan-nisa u l-
irġiel stabbilit mid-direttivi tal-UE u fl-istess ħin jippromwovuh;

10. Jenfasizza li r-rwol tal-azzjonisti fl-istabbiliment ta' politika ta' rimunerazzjoni għad-
diretturi għandu jissaħħaħ ;

11. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tappoġġa l-votazzjoni tal-azzjonisti transkonfinali 
bħala mezz kif tneħħi l-ostakli għall-kooperazzjoni tal-azzjonisti fis-suq intern, sakemm 
dan isir b'mod trasparenti u sigur;

12. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li l-kumpaniji għandhom jiżvelaw il-politika 
ta' rimunerazzjoni tagħhom u r-riżultat tal-voti tal-azzjonisti dwar ir-rimunerazzjoni, u 
jistabbilixxu kumitati indipendenti dwar ir-rimunerazzjoni; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti proporzjonati dwar linji gwida fil-livell 
Ewropew dwar in-natura tal-informazzjoni mqassma lill-azzjonisti fir-rapporti annwali 
tal-kumpaniji; iqis li din l-informazzjoni għandha tkun ta' kwalità għolja u informattiva;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tadatta miżuri tajba dwar il-governanza korporattiva għall-
karatteristiċi u l-ħtiġijiet tal-SMEs, minħabba r-riżorsi limitati tagħhom, partikolarment fl-
oqsma tal-amministrazzjoni u r-riżorsi umani.
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