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SUĠĠERIMENTI

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

1. itenni l-benefiċċji reċiproċi tal-kollaborazzjoni bejn l-impriżi u s-soċjetà ċivili għall-fini 
tal-faċilitizzazzjoni tar-riċerka ta’ strateġiji kondiviżi u l-iskambju ta’ għarfien u stennijiet 
komuni; isostni għalhekk b’qawwa l-impenn assunt mill-Kummissjoni li toħloq 
pjattaformi multilaterali għas-CSR, ħalli tkun aċċentwata l-kollaborazzjoni bejn l-impriżi 
u s-soċjetà fuq il-kwestjonijiet soċjali u ambjentali l-aktar importanti; jenfasizza li r-
responsabbiltà soċjali korporattiva tista’ tkun teħtieġ dispożizzjonijiet ta' qafas statutorju u 
li, filwaqt li miżuri volontarji jistgħu jikkumplimentaw dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema, il-monitoraġġ effiċjenti tal-konformità u l-impożizzjoni tal-
penali fejn meħtieġ, qatt ma jistgħu jissostitwixxuhom.

2. hu mħasseb dwar l-impatt li l-kriżi ekonomika seta' kellha fuq l-organizzazzjoni tax-
xogħol; jitlob lill-Kummissjoni tuża wkoll, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, il-
pjattaformi multilaterali biex tippromwovi sforzi biex jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli li 
jiggarantixxu r-rispett sħiħ għal jeddijiet il-ħaddiema f’dak li għandu x’jaqsam mal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, mal-impjiegi prekarji u mal-ugwaljanza fit-trattament, 
l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol u l-impjiegi prekarji;

3. Jaqbel mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-fatt li l-konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli u l-kuntratti kollettivi bejn is-sħab soċjali hija essenzjali biex tiġi żgurata r-
responsabbiltà soċjali korporattiva; jinnota wkoll li mġiba soċjalment responsabbli 
għandha tinvolvi relazzjonijiet korretti mat-trade unions, b'mod partikolari fir-rigward tad-
drittijiet tat-trade unions, informazzjoni kontinwa għall-ħaddiema u l-assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom kif ukoll l-involviment ta’ dawn l-assoċjazzjonijiet fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet korporattivi;

4. Jinnota li waqt li qed tiġi valutata r-responsabbiltà soċjali ta' impriża għandha titqies l-
imġiba tal-impriżi involuti fil-katina tal-provvista tagħha u kwalunkwe subkuntrattur 
eventwali;

5. ifakkar fir-rwol strateġiku tal-SMEs, li billi huma qrib it-territorju li jaħdmu fih, jistgħu 
jiffaċilitaw it-tixrid tas-CSR; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-awtoritajiet 
nazzjonali u mal-pjattaformi multilaterali, forom ta’ kooperazzjoni settorjali bejn l-SMEs 
li jkunu jippermettulhom jaffrontaw problemi soċjali u ambjentali b'mod kollettiv;

6. jissottolinja l-importanza li jkunu żviluppati politiki tal-Unjoni f’dak li għandu x’jaqsam 
mas-CSR b’mod komplementari għall-iżvilupp tar-regoli internazzjonali, għall-fini li jiġi 
evitati interpretazzjonijiet diverġenti u riskji ta’ vantaġġi jew żvantaġġi kompetittivi 
f’livell nazzjonali jew internazzjonali;

7. jistieden lill-impriżi jinċentivaw il-volontarjat internazzjonali tal-impjegati tagħhom, 
għall-fini li jiġu ffaċilitati s-sinerġiji bejn is-settur pubbliku u s-settur privat fil-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; jitlob lill-Kummissjoni tgħin fl-inizjattivi tal-impriżi f’dan 
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is-sens permezz tal-korp volontarju Ewropew ta’ għajnuna umanitarja futur;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari d-DĠ Ġustizzja, tippreżenta proposti li 
jiffavorixxu l-ġurisdizzjoni extraterritorjali fil-qrati tal-UE f'każi ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem min-naħa ta' kumpaniji fl-UE jew is-sussidjarji, is-subkuntratturi jew is-sħab 
kummerċjali tagħhom;

9. Jirrikonoxxi l-importanza li jiżdiedu l-prattiki u l-politiki tar-Responsabilità Soċjali 
Korporattivi fi ħdan il-kumpanniji l-kbar; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tevidenzja 
l-importanza tal-introduzzjoni tar-RSK bħala suġġett tat-tagħlim fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
l-aktar fil-business schools u l-management schools.
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