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Predmet: Prijedlog direktive o ženama u upravnim odborima 

Komisija je u studenome 2012. objavila Prijedlog direktive o povećanju ravnoteže spolova među 
savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama, poznat kao „Prijedlog 
direktive o ženama u upravnim odborima”. Bio je to rezultat dugotrajnog zahtjeva Parlamenta koji je 
pozivao Komisiju na djelovanje. Prijedlogom je utvrđen cilj od najmanje 40 % savjetodavnih članova 
podzastupljenog spola u upravama trgovačkih društava, koji bi se trebao postići do 2020. u privatnom 
sektoru i do 2018. u javnom sektoru (tzv. postupovna kvota). 

Smatramo da je ta direktiva 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. 

Parlament je u studenome 2013. znatnom većinom svih stranaka usvojio svoje stajalište u prvom 
čitanju, u cilju donošenja direktive. U svojem je stajalištu donio vrlo malo izmjena kako bi Vijeću dao 
do znanja da bi se dogovor oko Prijedloga mogao postići u prvom čitanju. Međutim, zbog dvojbi 
nekoliko država članica dogovor još uvijek nije postignut, a Prijedlog je od tada blokiran u Vijeću. 

Posljednjih je godina program za ravnopravnost dobio novi elan i snagu u mnogim državama 
članicama, a promijenio se i sastav vlada država članica koje su prethodno imale dvojbe. Na primjer, 
španjolska je vlada nedavno najavila austrijskom predsjedništvu da će povući svoje dvojbe oko 
Prijedloga te je ponudila svoju aktivnu suradnju s partnerima na razini EU-a u cilju postizanja dostatne 
većine u korist Prijedloga.  

Je li austrijsko predsjedništvo prihvatilo prijedlog španjolske vlade da se Prijedlog direktive o ženama 
u upravnim odborima uvrsti na dnevni red sjednice Vijeća u prosincu kako bi se stvari pomaknule s 
mrtve točke kad je riječ o donošenju direktive prije kraja aktualnog mandata Parlamenta i kako bi 
rodna ravnopravnost opet bila u središtu rasprave na razini EU-a? Ako ne, zašto? Koje je najnovije 
stajalište država članica u vezi s tim predmetom? 
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