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Rezolucija Europskog parlamenta o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području 
ekonomske i monetarne politike EU-a
(2019/2614(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

– uzimajući u obzir Akcijski plan za ravnopravnost spolova za razdoblje 2016. – 2020.,

– uzimajući u obzir pismo koje je 5. ožujka 2019. predsjednik Europskog parlamenta 
uputio predsjedniku Vijeća Europske unije (vršitelju dužnosti rotirajućeg predsjedanja),

– uzimajući u obzir pismo koje je 5. ožujka 2019. predsjednik Europskog parlamenta 
uputio predsjedniku Europske komisije,

– uzimajući u obzir pismo koje je 23. ožujka 2018. predsjednik Europskog parlamenta 
uputio predsjedniku Europskog vijeća,

– uzimajući u obzir pismo koje je 8. ožujka 2018. predsjednik Odbora za ekonomsku i 
monetarnu politiku Europskog parlamenta uputio predsjedniku Euroskupine,

– uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je u travnju 2016. prosječni udio žena u upravama najvećih trgovačkih 
društava uvrštenih na burzu i registriranih u državama članicama EU-28 iznosio 23,3 %, 
što je povećanje od 0,6 % u odnosu na zadnje prikupljanje podataka u listopadu 2015.; 
budući da žene čine najmanje četvrtinu članova uprave u samo 10 država članica, 
odnosno u Francuskoj, Švedskoj, Italiji, Finskoj, Nizozemskoj, Latviji, Njemačkoj, 
Ujedinjenoj Kraljevini, Danskoj i Belgiji;

B. budući da je prijedlog o ženama u upravnim odborima iz 2012. bio rezultat dugotrajnog 
zahtjeva Parlamenta u kojem je od Komisije tražio da poduzme mjere; budući da je 
Parlament u studenome 2013. pri donošenju svojeg stajališta u prvom čitanju znatnom 
većinom zastupnika iz svih stranaka tek neznatno izmijenio prijedlog kako bi Vijeću 
dao do znanja da je moguće postići dogovor s Parlamentom, s ciljem osiguranja toga da 
do 2020. najmanje 40 % savjetodavnih članova uprava trgovačkih društava uvrštenih na 
burzu budu žene; budući da bi direktiva o ženama u upravnim odborima bila vrlo važan 
alat za postizanje veće rodne ravnoteže u donošenju gospodarskih odluka na najvišoj 
razini i, kao što su pokazale razne studije, za poboljšanje konkurentnosti trgovačkih 
društava iskorištavanjem cjelokupnog socijalnog talenta;

C. budući da se u članku 26. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 o dodjeli 
određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora 
kreditnih institucija1, članku 56. stavku 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 o utvrđivanju 

1 SL L 287, 29.10.2013., str. 63.
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jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih 
investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog 
fonda za sanaciju2, kao i članku 37. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju 
europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo)3 upućuje na 
rodnu ravnotežu kao važno načelo koje treba uzeti u obzir u postupcima odabira;

D. budući da Parlament žali zbog toga što, unatoč brojnim zahtjevima koje je uputio Vijeću 
i državama članicama tražeći da se popravi nedostatak rodne ravnoteže u Izvršnom 
odboru ESB-a, Europsko vijeće te zahtjeve nije ozbiljno shvatilo;

E. budući da Parlament žali zbog činjenice da su, unatoč brojnim pozivima na poštovanje 
rodne ravnoteže pri podnošenju popisa kandidata koje je Europski parlament uputio u 
vezi s prethodnim imenovanjima, svi kandidati za predsjednika Europskog nadzornog 
tijela za bankarstvo bili muškarci;

F. budući da su se, iako se u postupcima odabira predsjednika, potpredsjednika i članova 
Jedinstvenog sanacijskog odbora dosad općenito uzimalo u obzir načelo rodne 
ravnoteže u skladu s člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014, u spomenutom 
slučaju na popisu kandidata koji su ušli u uži izbor predstavljenom Parlamentu nalazili 
samo muškarci;

G. budući da se, iako se ne može isključiti mogućnost da u jednom postupku odabira na 
temelju pojedinačnih prijava nema kvalificiranih kandidata obaju spolova, mora 
poštovati opći kriterij rodne ravnoteže kada je riječ o sastavu odbora ESB-a i nadzornih 
tijela;

H. budući da je odbor ECON Europskog parlamenta aktualne kandidate za položaje 
glavnog ekonomista ESB-a, predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i 
člana Jedinstvenog sanacijskog odbora smatrao iskusnima i kvalificiranima te su ti 
kandidati osvojili znatnu većinu u tajnom glasovanju;

I. budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u području 
bankarstva i financijskih usluga; budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država 
članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

1. zahtijeva da se poštuje veća rodna ravnoteža prilikom predstojećih imenovanja u svim 
europskim i nacionalnim institucijama i tijelima; poziva države članice da u postupku 
imenovanja za sljedeći sastav Komisije kandidiraju po jednog muškarca i jednu ženu;

2. obvezuje se da neće uzeti u obzir nijedan budući popis kandidata ako se u sklopu njega 
ne bude poštovalo načelo rodne ravnoteže;

3. ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost rodnoj ravnopravnosti u pogledu sadržaja 
politika, inicijativa i programa EU-a na političkoj, proračunskoj, administrativnoj i 
izvršnoj razini Unije;

2 SL L 225, 30.7.2014, str. 1.
3 SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
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4. ponovno poziva Komisiju da predstavi istinsku europsku strategiju za jednakost u 
obliku komunikacije koja će sadržavati jasne i, koliko je to moguće, mjerljive ciljeve i 
koja će se prevesti na sve službene jezike EU-a radi bolje distribucije i kako bi je 
građani i društveni i gospodarski dionici bolje razumjeli;

5. naglašava da ostvarivanje rodne ravnopravnosti nije samo žensko pitanje, već ono treba 
uključivati društvo u cjelini;

6. podsjeća da rodno osviještena politika obuhvaća političke odluke, proces, postupke i 
prakse povezane s donošenjem odluka, kao i njihovu provedbu i praćenje te evaluaciju; 
stoga naglašava da se s ciljem sveobuhvatne ocjene trenutačnog stanja rodno osviještene 
politike u Parlamentu ne bi trebao uzimati u obzir samo politički sadržaj nego i 
zastupljenost spolova u upravi i donošenju odluka;

7. izražava zabrinutost zbog toga što je zastupljenost žena u institucijama EU-a i na 
ključnim položajima za donošenje odluka na političkoj i administrativnoj razini i dalje 
niska te potvrđuje da Parlament treba poduzeti djelotvorne mjere kako bi osigurao da 
raspodjela položaja na kojima se donose odluke bude jednaka među spolovima;

8. poziva na bližu suradnju među postupcima i institucijama kako bi se osigurala 
djelotvornost tih mjera jer vjeruje da se jačim međuinstitucijskim odnosima u području 
rodno osviještene politike može doprinijeti razvoju rodno osjetljivih politika EU-a; žali 
zbog toga što još nije uspostavljena strukturirana suradnja u pogledu rodno osviještene 
politike s drugim institucijskim partnerima, kao što su Komisija ili Vijeće, ili u okviru 
gospodarskih i financijskih struktura EU-a.


