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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej
(2011/2181(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2011 dwar il-qafas 
Ewropew ta' governanza korporattiva (COM(2011)0164), 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2010 dwar kwistjonijiet 
deontoloġiċi marbuta mal-ġestjoni tal-kumpaniji,1

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur (A7–0000/2011),

Approċċ ġenerali

1. Jilqa' r-reviżjoni tal-Kummissjoni tal-qafas Ewropew ta' governanza korporattiva li nbdiet 
mill-Green Paper; 

2. Jiddispjaċih, madanakollu, li kwistjonijiet importanti ta' governanza korporattiva bħat-
teħid ta' deċiżjonijiet mill-bord, ir-responsabbiltà tad-diretturi, l-indipendenza tad-
diretturi, il-kunflitti ta' interess jew l-involviment tal-partijiet interessati tħallew barra 
mill-Green Paper; 

3. F'dan is-sens, jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni lir-rwol importanti li d-diversi 
kumitati (tal-awditjar, ta' rimunerazzjoni u ta' nomina) għandhom fil-governanza tajba ta' 
kumpanija u jitlob lill-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-rwol tagħhom.

4. Jemmen li ġabra bażika ta' miżuri dwar il-governanza korporattiva tal-UE għandha 
tapplika għall-kumpaniji elenkati kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom; 

5. Jinnota li dawn il-miżuri għandhom ikunu proporzjonali mad-daqs, il-kumplessità u t-tip 
ta' kumpanija; jissuġġerixxi li sabiex jiġu definiti l-miżuri li għandhom jiġu applikati, 
għandha tinħoloq sistema ta' limiti stabbiliti bbażata fuq in-numru ta' impjegati u/jew tal-
introjtu;  

6. Jikkunsidra li kumpaniji mhux elenkati li huma akbar minn daqs partikolari għandhom 
ikunu konformi ma' ċerti miżuri ta' governanza korporattiva;

Bordijiet tad-diretturi

7. Jenfasizza li b'mod ġenerali għandu jkun hemm demarkazzjoni ċara bejn id-dmirijiet tal-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0165.
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President tal-Bord tad-Diretturi u tal-Kap Eżekuttiv; jinnota madanakollu li din ir-regola 
għandha tkun proporzjonali mad-daqs u l-pekuljaritajiet tal-kumpanija u li din id-deċiżjoni 
għandha tittieħed mill-assemblea tal-azzjonisti; 

8. Jenfasizza li fil-bordijiet għandu jkun hemm individwi indipendenti b'taħlita ta' 
kompetenzi, esperjenzi u oqsma li ġejjin minnhom, li dan l-aspett tal-kompożizzjoni 
tagħhom għandu jiġi adattat għall-kumplessità tal-attivitajiet tal-kumpanija u li hija r-
responsabbiltà tal-President li jiżgura l-bilanċ xieraq ta' kompetenzi fil-bord; 

9. Huwa tal-fehma li l-politiki ta' reklutaġġ għandhom ikunu speċifiċi u li għandhom ikunu 
suġġetti għal sistema ta' konformità-jew-spjegazzjoni;

10. Jitlob għal żieda fin-numru ta' nisa fil-bordijiet permezz ta' sistema ta' kwoti flessibbli;  

11. Jenfasizza li d-diretturi għandhom jiddedikaw ħin biżżejjed biex jagħmlu dmirijiethom; hu 
tal-fehma, madanakollu, li mhux ta' min jirrakkomanda regoli li japplikaw għal kull każ u 
l-limiti għan-numru ta' bordijiet li fihom direttur jista' jipparteċipa għandhom jiġu 
stabbiliti fuq bażi individwali minn kull kumpanija;

12. Jaqbel li l-valutazzjonijiet esterni fuq bażi perjodika huma għodda utli għall-ivvalutar tal-
effikaċja tal-prattiki ta' governanza korporattiva; madanakollu, hu tal-fehma li 
m'għandhomx ikunu obbligatorji; 

13. Iħeġġeġ l-iżvelar tal-politika ta' rimunerazzjoni u r-rapport annwali ta' rimunerazzjoni, li 
għandhom ikunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-assemblea tal-azzjonisti; jenfasizza 
madanakollu li l-iżvelar ta' rimunerazzjoni individwali ta' diretturi eżekuttivi u mhux 
eżekuttivi jikkostitwixxi ksur tal-privatezza u għandu jiġi evitat sakemm ma jingħatax 
permess mill-persuna kkonċernata; 

14. Jinnota li l-bord huwa l-korp responsabbli għar-reviżjoni u l-approvazzjoni tal-istrateġija 
tal-kumpanija, li tinkludi l-approċċ tal-kumpanija lejn ir-riskju, u għandu jirrapporta dan 
b'mod li jagħmel sens għall-azzjonisti; jikkunsidra li r-riskji ambjentali u soċjali 
għandhom jiġu inklużi kemm-il darba għandhom impatt materjali fuq il-kumpanija, kif 
diġà meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni tal-UE;

Azzjonisti 

15. Jemmen li l-parteċipazzjoni tal-azzjonisti fil-kumpanija għandha titħeġġeġ billi jissaħħaħ 
ir-rwol tagħhom, iżda dan l-involviment qatt m'għandu jkun obbligatorju iżda għażla 
diskrezzjonali; 

16. Jinnota li d-Direttiva tad-drittijiet tal-azzjonisti1 tapprova l-prinċipju tat-trattament ugwali 
tal-azzjonisti u li għaldaqstant l-azzjonisti kollha (istituzzjonali jew le) huma intitolati li 
jirċievu l-istess informazzjoni mill-kumpanija, irrispettivament mill-investiment tagħhom;

                                               
1 Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti 
drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpanniji elenkati.
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17. Jenfasizza li l-investituri istituzzjonali għandhom id-dmir fundamentali li jipproteġu l-
investimenti tagħhom u hija r-responsabbiltà tagħhom li jimmonitorjaw lill-maniġer tal-
assi li jkunu ħatru fir-rigward ta' strateġiji, spejjeż, negozjar kif ukoll il-livell safejn dan il-
maniġer tal-assi għandu jimpenja ruħu mal-kumpaniji li jsir investiment fihom, u 
għaldaqstant hu d-dmir tagħhom li jitolbu trasparenza adegwata fil-prestazzjoni tad-
dmirijiet fiduċjarji; 

18. F'dan il-kuntest, hu tal-fehma li l-investituri istutuzzjonali huma liberi li jfasslu l-istrutturi 
relevanti ta' inċentivi fir-relazzjoni professjonali tagħhom mal-maniġers tal-assi;

19. Jinnota li l-kunflitti ta' interess, inklużi dawk potenzjali, dejjem għandhom jiġu żvelati u li 
azzjoni xierqa hija meħtieġa fil-livell tal-UE;

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex temenda d-Direttiva tad-drittijiet tal-azzjonisti b'tali mod li 
tipprovdi għall-introduzzjoni obbligatorja tal-votazzjoni elettronika sabiex tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni tal-azzjonisti, b'mod speċjali fir-rigward ta' azzjonisti transkonfinali; 

21. Ifakkar lill-Kummissjoni fil-bżonn ta' definizzjoni ċara ta' 'azzjoni kkoordinata', minħabba 
li n-nuqqas ta' regoli uniformi jikkostitwixxi wieħed mill-ostakoli prinċipali għall-
kooperazzjoni tal-azzjonisti; 

22. Jemmen li l-konsulenti delegati għandhom rwol importanti ħafna, iżda spiss l-attività 
tagħhom hija suġġetta għall-kunflitti ta' interess; jitlob lill-Kummissjoni għal aktar 
regolamentazzjoni tal-konsulenti delegati b'attenzjoni speċjali għat-trasparenza u għall-
kwistjonijiet ta' kunflitt ta' interess; huwa tal-fehma li l-konsulenti delegati m'għandhomx 
jitħallew jipprovdu servizzi ta' konsulenza lill-kumpaniji li jsir investiment fihom;

23. Jikkunsidra li l-kumpaniji għandhom ikunu intitolati li jkunu jafu l-identità tas-sidien 
tagħhom u li r-rekwiżiti minimi ta' armonizzazzjoni għall-iżvelar tal-ishma materjali 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE;

24. Jinnota li l-parteċipazzjoni tal-azzjonisti minoritarji hija kwistjoni li hija indirizzata mid-
dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali tal-kumpanija, waqt li azzjoni tal-Unjoni tista' tkun 
utli biex tippromwovi votazzjoni bi prokura;

25. Japprova l-linji gwida inklużi fid-dikjarazzjoni tal-Forum Ewropew dwar it-Tmexxija 
Korporattiva dwar it-Tranżazzjonijiet mal-Partijiet Relatati għal Entitajiet Elenkati tal-10 
ta' Marzu 2011; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu xi azzjoni fil-livell tal-UE permezz 
ta' miżura mhux vinkolanti bħal rakkomandazzjoni;

26. Jemmen li l-kwistjoni ta' skemi ta' sjieda ta' ishma għall-impjegati hija waħda li għandha 
tiġi rregolata fil-livell tal-Istat Membru u taqa' taħt in-negozjati bejn l-impjegaturi u l-
impjegati: il-possibbiltà ta' parteċipazzjoni f'tali skema dejjem għandha tkun ta' natura 
volontarja;

Il-qafas ta' 'konformità jew spjegazzjoni'

27. Jemmen li s-sistema ta' 'konformità-jew-spjegazzjoni' hija għodda utli għall-governanza 
korporattiva; huwa favur l-adeżjoni obbligatorja tal-Kodiċi ta' Kondotta magħżul mill-
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kumpanija; jikkunsidra li kull devjazzjoni mill-Kodiċi ta' Kondotta għandha tiġi spjegata 
b'mod li jagħmel sens u b'żieda għal din l-ispjegazzjoni, għandha tiġi deskritta u spjegata 
l-miżura alternattiva ta' governanza korporattiva meħuda;

o

o          o

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


