
PA\930986MT.doc PE507.984v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2012/0299(COD)

22.3.2013

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati 
f'borża u miżuri relatati
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Antonyia Parvanova



PE507.984v01-00 2/9 PA\930986MT.doc

MT

PA_Legam



PA\930986MT.doc 3/9 PE507.984v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta timmira biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
ekonomiċi, partikolarment fil-kumpaniji elenkati, skont l-Artikolu 3(3) TUE u biex tuża l-
firxa tat-talenti għal rappreżentanza aktar ugwali tas-sessi fil-bordijiet tal-kumpaniji u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament xieraq tas-suq intern u għall-objettivi Ewropa 2020 tal-
Unjoni u għall-mira tagħha li sal-2020 żżid ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa għal 75 %.  

Ir-rapporteur tappoġġja l-objettivi mfittxija mill-proposta. Hija tilqa’ partikolarment l-għażla 
ta’ Direttiva bħala għodda li tistabbilixxi sistema ġuridika armonizzata fl-Unjoni u li toħloq 
aktar ċertezza ġuridika, tnaqqas il-piżijiet amministrattivi li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
diverġenti u l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ugwaljanza tas-sessi fil-kamra tad-diretturi 
mill-Istati Membri.  
Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-objettivi ewlenin tal-UE, 
kif huwa rifless fit-Trattati tagħha (Artikolu 3(3) TUE u l-Artikoli 8 u 157 TFUE), kif ukoll 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Artikolu 23).  L-istituzzjonijiet tal-UE wettqu diversi 
sforzi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi. Fl-
2010, il-Kummissjoni identifikat l-ugwaljanza fit-teħid ta’ deċiżjonijiet bħala waħda mill-
prijoritajiet tal-Karta f’Isem il-Mara tagħha (COM(2010)78 finali) u tal-istrateġija tagħha 
għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 2010-2015 (COM(2010)491 finali) fl-2010. 
F’Marzu 2011, il-Viċi President tal-Kummissjoni Reding nieda u talab lil kumpaniji elenkati 
fil-borża jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju biex sal-2020 iżidu l-proporzjon ta’ nisa fil-
kmamar tad-diretturi sa 40 %.  Is-sejħa għall-iffirmar tat-talba damet sena iżda kienu biss 24 
kumpanija li ffirmaw. 

Minkejja dawn l-isforzi, għad hemm żbilanċi persistenti bejn is-sessi rigward it-tmexxija 
korporattiva. Skont id-dejta tal-Kummissjoni, fil-preżent in-nisa jokkupaw 15.8 % tas-
siġġijiet fil-bordijiet tal-akbar kumpaniji elenkati. Il-progress li jirratifika s-sitwazzjoni kien 
bil-mod u rreġistra żieda annwali ta’ 0.6 % biss. Ir-riżultati fi Stati Membri differenti huma 
diverġenti. 
Il-proposta tal-Kummissjoni tiġi appoġġata mill-Kummissarji kollha li għandhom karigi 
ekonomiċi: il-Viċi President Tajani (Industrija u Intraprenditorija), il-Viċi President Almunia 
(Competition), il-Viċi President Rehn (Affarijiet Eknomiċi u Monetarji), il-Kummissarju 
Barnier (Suq Intern u Servizzi) u l-Kummissarju Andor (Impjiegi u Affarijiet Soċjali), kif 
ukoll mill-Viċi President Viviane Reding. 

Fil-kontribut tagħha, ir-rapporteur identifikat diversi oqsma li huma ta’ interess ewlieni għal 
dan il-Kumitat u li ingħatatilhom aktar attenzjoni, speċjalment il-funzjonament tas-suq intern, 
iċ-ċertezza ġuridika għal kumpaniji u r-riflessjoni tal-preferenzi tal-konsumaturi fl-għażliet 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-kumpaniji. Ir-rapporteur tat l-attenzjoni dovuta lis-sitwazzjoni 
ekonomika fraġli fl-UE u ddiskutiet b’liema modi din il-proposta tista’ tikkontribwixxi b’mod 
pożittiv għall-kisba tal-istabbiltà finanzjarja u t-tkabbir ekonomiku fuq tul ta’ żmien.

Rigward id-dejta tal-KE, in-nisa jikkontrollaw madwar 70 % tad-deċiżjonijiet tal-infiq tal-
konsumaturi fil-livell globali. Il-fatt li jkun hemm aktar nisa f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, 
għalhekk, jista’ jipprovdi idea aktar wiesgħa tal-imġiba eknomika u l-għażliet tal-
konsumaturi. Prodotti u servizzi li huma aktar konformi mal-ħtiġijiet u l-preferenzi tal-
konsumaturi jistgħu iżidu ċ-ċifri tal-bejgħ. 
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Element prinċipali ieħor qed jiżgura ċ-ċertezza ġuridika għal kumpaniji li joperaw f’aktar 
minn Stat Membru wieħed. Fil-preżent, hemm diskrepanzi fir-regoli għall-avvanz tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-bordijiet tal-kumpaniji fl-Unjoni kollha. Tali diversità jista’ 
jkollha impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-Suq Uniku. Kumpaniji b’operazzjonijiet 
transkonfinali jeħtieġu qafas ġuridiku koerenti u disponibbli sabiex jibbenefikaw mis-sħiħ 
mill-aċċess għas-Suq Uniku u jakkwistaw riżultati ekonomiċi suffiċjenti. 

Fir-rigward tal-ambjent ekonomiku attwali, kif urew bosta studji kwalitattivi, hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-prestazzjoni 
finanzjarja u l-profittabilità ta' kumpanija. Għal din ir-raġuni, it-titjib tar-rappreżentanza 
femminili fil-bordijiet ta’ kumpaniji elenkati fil-borża fl-Unjoni ma jkunx qed jaqdi biss il-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni iżda jista’ jkollu wkoll 
impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni organizzazzjonali u finanzjarja tal-kumpaniji kkonċernati.

Fil-kuntest ta’ popolazzjoni fl-UE li qed tixjieħ, hija temmen li n-nuqqas ta’ użu tal-potenzjal 
ta’ nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa għal pożizzjonijiet fil-bordijiet tal-kumpaniji jista’ jnaqqas 
l-iżvilupp tal-ekonomija tagħna, l-irkupru tal-istrutturi finanzjarji tagħna u l-kapaċità tal-
kapital uman disponibbli. 

Fl-emendi tagħha, ir-rapporteur titlob ukoll lill-Istati Membri jagħtu inċentiva lill-kumpaniji 
biex jakkwistaw u jirrappurtaw dwar il-progress f’termini tar-rispett tal-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-bordijiet korporattivi tagħhom, it-titjib tal-aċċess tan-nisa għal 
networks kummerċjali u l-iffurmar tal-politika ta’ Riżorsi Umani tagħhom b’mod li jkun 
appoġġat ir-riżors ta’ talenti femminili.
L-emendi mressqa huma bbilanċjati u jikkonfermaw it-test oriġinali billi jsaħħu l-aspetti 
msemmija qabel. L-inklużjoni ta’ dawn se ttejjeb iċ-ċertezza ġuridika tal-proposta u ssaħħaħ 
il-prinċipji ewlenin tal-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk tiżgura konformità mal-
Artikoli 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 8 u 157 tat-TFUE.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a) In-nisa jikkontrollaw madwar 70 % 
tad-deċiżjonijiet tal-infiq tal-konsumaturi 
fil-livell globali, jekk ikun hemm aktar 
nisa f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, dan 
jista’ jagħti idea aktar wiesgħa tal-imġiba 
ekonomika u l-għażliet tal-konsumaturi. 
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Prodotti u servizzi li huma aktar konformi 
mal-ħtiġijiet u l-preferenzi tal-
konsumaturi jistgħu iżidu ċ-ċifri tal-
bejgħ.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b'mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta' ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta' perspettivi u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
bilanċjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta' 
impriża. It-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-Unjoni għalhekk jista' 
jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni 
tal-kumpaniji kkonċernati.

(8) Fil-livell tal-kumpaniji, huwa 
rikonoxxut b'mod ġenerali li l-preżenza 
tan-nisa fuq il-bordijiet ittejjeb il-
governanza korporattiva, minħabba li l-
prestazzjoni tat-tim u l-kwalità tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet huma msaħħa minħabba 
mod ta' ħsieb aktar varjat u kollettiv li 
jinkorpora firxa wiesgħa ta' perspettivi u 
għalhekk jilħaq deċiżjonijiet iktar 
bilanċjati. Bosta studji wrew ukoll li hemm 
relazzjoni pożittiva bejn id-diversità tas-
sessi fl-ogħla livell tal-maniġment u l-
prestazzjoni finanzjarja u l-profittabilità ta' 
impriża. It-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni 
femminili fil-bordijiet ta' kumpaniji 
elenkati fil-borża fl-Unjoni għalhekk jista' 
jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni 
organizzazzjonali u finanzjarja tal-
kumpaniji kkonċernati.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jinċentivaw l-iskambju tal-
aħjar prattiki u jippromwovu il-kisbiet tal-
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kumpaniji li għandhom bordijiet b’bilanċ 
stabbilit bejn is-sessi fil-kompożizzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) It-tipi differenti ta’ regoli għall-
avvanz tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
bordijiet tal-kumpaniji fl-Istati Membri 
differenti jistgħu joħolqu diskrepanzi u 
jxekklu l-moviment ħieles tal-kapital u s-
servizzi tal-impriżi u se jkollhom 
implikazzjonijiet mhux ugwali għall-
funzjonament tas-Suq Uniku. Kumpaniji 
li joperaw f’aktar minn Stat Membru 
wieħed jeħtieġu qafas ġuridiku koerenti u 
disponibbli sabiex jibbenefikaw bis-sħiħ 
mill-aċċess għas-Suq Uniku u jakkwistaw 
riżultati ekonomiċi effikaċi.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fil-kuntest ta’ popolazzjoni fl-UE li 
qed tixjieħ u ta’ nuqqas ta’ ħiliet, hija 
temmen li n-nuqqas ta’ użu tal-potenzjal 
ta’ nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa għal 
pożizzjonijiet fil-bordijiet tal-kumpaniji 
jista’ jnaqqas l-opportunitajiet ta’ żvilupp 
tal-ekonomija tagħna u l-irkupru tal-
istrutturi finanzjarji tagħna. Jekk nofs il-
firxa tat-talenti lanqas biss titqies għal 
pożizzjonijiet ta’ tmexxija, il-proċess u l-
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kwalità tal-ħatriet infushom jista’ jkun 
kompromess u dan jista’ jżid n-nuqqas ta’ 
fiduċja fl-istrutturi tal-poter 
imprenditorjali u jista’ jwassal għal 
tnaqqis fis-suċċess effikaċi tal-kapital 
uman disponibbli. L-inklużjoni 
sistematika ta’ kandidati xierqa taż-żewġ 
sessi tiżgura li l-membri ġodda tal-
bordijiet jinħatru fost l-aħjar kandidati, 
kemm irġiel u nisa u s-soċjetà tkun 
riflessa kif suppost fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-impriżi.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kumpaniji elenkati fejn il-membri tas-sess 
l-anqas irrappreżentat jirrappreżentaw 
inqas minn 10 fil-mija tal-forza tax-
xogħol ma jkunux suġġetti għall-objettiv 
stabbilit fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni għall-provvista ta’ eżenzjoni għall-kumpaniji meta l-membri tas-sess 
sottorappreżentat jirrapreżentaw anqas minn 10 fil-mija tal-forza tax-xogħol, peress li dan 
jinkoraġġixxi l-istatus quo.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Indipendentement mis-sħubija tagħha 
jew kif tkun organizzata, il-Bord tad-
Diretturi huwa u għandu jibqa’ korp 
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kollegjali li jirrappreżenta kollettivament 
il-partijiet interessati kollha. Huwa 
għandu jaġixxi fil-ħinijiet kollha fl-
interessi tal-kumpanija.  Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-bilanċ 
bejn is-sessi tal-bordijiet u l-iżgurar tar-
rappreżentanza ugwali taż-żewġ sessi bil-
għan li jiġu riflessi bl-aħjar mod l-
interessi tal-partijiet interessati u b’mod 
ġenerali l-kompożizzjoni tad-domanda tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
inċentivi adegwati biex jinkoraġġixxu 
kumpaniji jakkwistaw u jirraportaw dwar 
il-progress fir-rigward tal-iżgurar tar-
rispett tal-prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-
sessi fil-bordijiet tal-kumpanija tagħhom; 
it-titjib tal-possibbiltà tal-partijiet 
interessati li jsibu kandidati nisa 
kkwalifikati tajjeb u li jistimulaw l-
iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar 
prattiki; it-titjib fl-aċċess tan-nisa għal 
networks kummerċjali importanti għall-
iżvilupp tal-impriżi; il-politika tar-riżorsi
umani tiġi kkonfigurata b’tali mod li tkun 
tappoġġja s-sors ta’ talenti femminili u 
tiżgura li ma jkunx hemm preġudizzji 
sessisti;

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) nullità jew annullament iddikjarati 
minn korp ġudizzjarju tal-ħatra jew tal-
elezzjoni ta' diretturi mhux eżekuttivi 
magħmula kuntrarju għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont l-Artikolu 4(1).

(b) nullità jew annullament iddikjarati 
minn korp ġudizzjarju tal-ħatra jew tal-
elezzjoni ta' diretturi mhux eżekuttivi 
magħmula kuntrarju għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont l-Artikolu 4(1). 
In-nullità jew l-annullament tal-ħatra jew 
l-elezzjoni ta’ diretturi mhux eżekuttivi 
m’għandu jkollha l-ebda konsegwenza 
fuq il-validità tad-deċiżjonijiet li jkunu 
meħuda mill-bord.

Or. en


