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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni, iżda jisħaq li l-qafas rivedut għandu jiġi sostnut 
minn għodod effiċjenti ta' implimentazzjoni u miżuri konkreti kif ukoll superviżjoni 
msaħħa fil-livell nazzjonali u tal-UE biex jiġi evitat ir-riskju li l-bordijiet jadottawh 
formalment biss; jemmen li l-qafas rivedut irid iqis ukoll li l-liġi tal-kumpaniji fl-Istati 
Membri għandha l-oriġini tagħha fi tradizzjonijiet u prinċipji ġudizzjarji differenti u li 
dawn id-differenzi għandhom jiġu rispettati filwaqt li ssir ħidma lejn mudell minimu ta' 
governanza korporattiva fl-UE li jippermetti, fost affarijiet oħra, perspettiva fuq żmien 
itwal għall-involviment tal-impjegati fil-bordijiet tal-kumpaniji;

2. Jemmen li l-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jinkludu:

 Miżuri biex iżidu r-responsabilità tal-membri individwali tal-bordijiet u l-
kumpaniji, inkluż, possibbilment, sistemi nazzjonali ta' sanzjonijiet bil-modi u l-
mezzi li huma xierqa għat-tradizzjonijiet ġudizzjarji differenti,

 Konferenza annwali tal-presidenti tal-bordijiet korporattivi, inkluż premju għal 
governanza tajba,

 Obbligu li l-membri tal-bord għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' eliġibilità 
formali u ta' għarfien u li l-pożizzjonijiet vakanti fil-bord għandhom jiġu 
ppubblikati,

 Miżuri dwar l-iżvelar pubbliku ta' attivitajiet "griżi", kunflitti ta' interess u 
kummerċ reċiproku bejn kumpaniji prinċipali u dawk sussidjarji,

 Rapport annwali tal-Kummissjoni li "jsemmi u jwaqqa' fl-għajb" lill-bordijiet li 
jonqsu milli japplikaw il-governanza korporattiva (GK);

3. Filwaqt li jilqa' l-ftehimiet volontarji tal-industrija dwar il-prinċipju 'ikkonforma jew 
spjega' u filwaqt li jinkuraġġixxi l-ilħuq ta' aktar ftehimiet ta' dan it-tip fil-livell tal-UE, 
jirrikonoxxi li l-kriżi finanzjarja wasslet għal dubji dwar l-effettività tagħhom; jemmen li 
l-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-użu tal-klawsoli 'ikkonforma jew spjega' 
u sa fejn dawn il-klawsoli jew klawsoli alternattivi għandhom jiġu inklużi fi kwalunkwe 
qafas tal-UE f'kapaċità volontarja jew obbligatorja;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu d-daqs u l-introjtu tal-kumpaniji tal-UE, 
filwaqt li jistabbilixxu miżuri ta' governanza korporattiva sabiex ma jfixklux il-ġestjoni 
effettiva tal-SMEs;

5. Jisħaq li huwa assolutament neċessarju li l-funzjonijiet tas-CEO u tal-President tal-Bord 
jiġu definiti u maqsuma, tal-anqas fil-każ ta' impriżi b'aktar minn 50 impjegat u b'introjtu 
ta' aktar minn EUR 1 miljun;
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6. Jappoġġa r-rekwiżit tal-iżvelar pubbliku tal-politiki favur id-diversità u jappella għal 
miżuri konkreti biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-bordijiet, idealment permezz ta' 
strumenti legali mhux vinkolanti; jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta' miżuri xierqa bħall-
arranġamenti għall-kura tat-tfal biex id-diversità tal-ġeneru tkun realtà;

7. Filwaqt li jirrispetta li hija l-kompetenza tal-laqgħa annwali tal-azzjonisti ta' kumpanija li 
taħtar il-membri tal-bord, jemmen li l-għadd ta' siġġijiet fuq il-bord okkupati minn 
membri tal-bordijiet f'kumpaniji differenti fl-istess waqt għandu jkun limitat u li l-
inklużjoni ta' 'diretturi griżi' għandha tiġi gradwalment eliminata;

8. Jappoġġa l-adozzjoni, qabel ma bord jerġa' jiġi elett, ta' rapport ta' evalwazzjoni dwar il-
prestazzjoni tiegħu, li għandu jingħata lill-azzjonisti;

9. Jemmen li l-ġestjoni tar-riskji għandha tkun fiċ-ċentru tal-GK u li din għandha titniżżel 
bħala responsabilità maġġuri tad-direttur u tal-bord; jemmen li l-ġestjoni tar-riskju 
għandha tkopri wkoll riskji mhux finanzjarji bħal fil-qasam tal-ħsara ambjentali u l-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem;

10. Jemmen li l-bordijiet għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jikkumbattu t-tifrix tal-
perspettiva għal żmien qasir fil-GK, partikolarment fir-rigward tat-tfassil tal-kuntratti 
għall-ġestjoni tal-assi;

11. Huwa ferm favur mekkaniżmu Ewropew li jgħin lill-emittenti jidentifikaw lill-azzjonisti 
tagħhom sabiex jiffaċilitaw id-djalogu rigward kwistjonijiet tal-GK u jeskludi l-possibbiltà 
ta' abbużi tal-empty voting; jemmen li l-azzjonisti għandu jkollhom rwol ċentrali fil-
governanza tal-kumpaniji u jikkontribwixxu b'mod aktar attiv għal governanza 
korporattiva responsabbli;

12. Huwa favur li tinħoloq aktar protezzjoni għall-azzjonijiet minoritarji, filwaqt li jiġu 
inklużi miżuri biex jiġu evitati l-abbużi u jinkoraġġixxu lill-azzjonisti jiffukaw fuq ir-
riżultati finanzjarji fit-tul tal-kumpanija tagħhom;
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