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A. A probléma

 Az EU átlagát tekintve 2012-ben a céges vezetőtestületekben az igazgatók csupán 
13,7%-a volt nő.

 Azokban a tagállamokban, ahol nem hoztak kötelező erejű intézkedéseket, a vállalatok 
továbbra is messze elmaradnak a nemek közötti egyensúly elvárt szintjétől (az 
Egyesült Királyság ennek egy konkrét esete).

 A különböző tagállamokban – például Franciaországban, Olaszországban vagy 
Belgiumban – előforduló különböző példák azt látszanak igazolni, hogy a 
vezetőtestületek női tagjainak arányát csak kötelező erejű és végrehajtható 
intézkedésekkel lehet megfelelő mértékben növelni.

B. Az Európai Bizottság javaslata

I. Főbb kérdések

A társelőadók üdvözlik az irányelvre irányuló javaslatot, amely a Parlament 2011-ben 
elfogadott „A nők és a vállalkozásvezetés” című állásfoglalása nyomán készült, válaszul a 
nők és a férfiak arányának a vállalatvezetők körében továbbra is tapasztalható 
egyenlőtlenségére.

A társelőadók megállapítják az irányelvjavaslatról, hogy az egy minden tagállamra 
vonatkozó, világos és közös stratégiát hoz létre a következő közös cél elérése érdekében: a 
jegyzett nagy társaságokban az alulreprezentált nem képviselői töltsék be a nem-ügyvezető 
igazgatói pozíciók 40%-át. Ez egyértelműen jelzi a tagállamok azon kötelezettségét, hogy a 
jegyzett társaságok vezetőtestületén belül megfelelő intézkedésekkel előmozdítsák a nemek 
közötti egyensúly létrejöttét.

Ha a teljes egészében vagy részben állami tulajdonú vállalatok 2018-ra, a magántulajdonú 
jegyzett vállalatok pedig 2020-ra nem érik el a 40%-os célt, a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy a vállalatok ezen időpontokon túl is folytassák ez irányú erőfeszítéseiket, 
hogy eredményesen garantálhassák a nemek közötti egyenlőség megerősítésére vonatkozó 
célkitűzés teljesítését. Említésre méltó, hogy az irányelv rugalmas keretet kínál, mivel 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy átültetésekor figyelembe vegyék a nemzeti 
sajátosságokat.

Ezenkívül, mivel az eltérő nemzeti szintű szabályozás problémákat okozhat a belső piac 
működésében, a társelőadók hangsúlyozzák, hogy egy irányelv elfogadása az összes akadály 
felszámolása érdekében hozzáadott értéket jelenthet, mivel a határokon átnyúlóan működő 
vállalatok ily módon nem szembesülnének eltérő vállalatirányítási előírásokkal a nemeknek a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói pozícióin belüli aránya vonatkozásában.

Ebből következően egy ilyen javaslat hozzájárul a társadalmi igazságosság, az átláthatóság és 
a munkaerőpiacon belüli teljesítményelvűség erősítéséhez csakúgy, mint a gazdasági 
növekedéshez azáltal, hogy az összes rendelkezésre álló erőforrást, készséget és erősséget 
teljes mértékben kiaknázza annak érdekében, hogy az EU valóban élvezhesse a benne rejlő 
humán potenciál lehetőségek előnyeit.
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Jogalap: A társelőadók úgy vélik, hogy az EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdése a jogalapja 
minden olyan kötelező intézkedésnek, amelynek célja a foglalkoztatás és a munka területén a 
férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának 
biztosítása. 

II. Konkrét felvetések

1. Az irányelv hatálya (1. cikk, 2. cikk (8) bekezdés, 3. cikk és 4. cikk (6) bekezdés)
 az ügyvezetői igazgatói testületek kizárása
 a kkv-k kizárása
 az egyik nem által dominált ágazatok kizárása

2. Az irányelv kötelező érvényű jellege (4. és 5. cikk)
 az eljárásra kontra az eredményekre vonatkozó kötelező jelleg
 a jegyzett társaságok kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések tisztázása

3. A hatékony szankcionálás mechanizmusa (6. cikk)
 egyértelmű, visszatartó erejű szankciók jegyzéke
 tagállami mérlegelés

C. Megvitatandó kérdések és lehetséges módosítások

A társelőadók felvetettek néhány megvitatandó kérdést, és ennek megfelelően javaslatokat 
tettek a felvetett problémák megoldását célzó módosításokra is.

1. kérdés: Hogyan lehetne növelni a javaslat hatékonyságát hatályának változtatásával?

A társelőadók az irányelv hatályának bővítését számba vevő számos lehetőségre – többek 
között a kkv-k bevonásának lehetőségére – reflektálnak, amelyek célja az irányelv 
hatékonyságának és hatásának növelése.

Módosítás 1
2 cikk – 8 pont
supported by Rodi Kratsa-Tsagaropoulou and Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: 
olyan társaság, amely 250-nél kevesebb 
alkalmazottal rendelkezik, és az éves 
árbevétele nem haladja meg az 50 millió 
eurót, vagy az éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 43 millió eurót, vagy olyan 
tagállamban bejegyzett társaság esetében, 
ahol nem az euró a fizetőeszköz, az ennek 
megfelelő értéket az adott tagállam 
pénznemében;

törölve
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Módosítás 2
3 cikk
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem vonatkozik a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k).

törölve

Indokolás

A társelőadók elismerik, hogy a kis- és középvállalkozások jelentősége abban áll, hogy ezek 
adják az európai ipar innovációjának gerincét. Éppen ezért úttörő szerepet kellene vállalniuk 
a nemek közötti esélyegyenlőség érdekében tett erőfeszítések terén, így az irányelvnek rájuk is 
vonatkoznia kellene. Gazdasági jelentőségük, illetve gazdasági és társadalmi felelősségük 
miatt az irányelvben foglalt célokat minden jegyzett társaságnak teljesítenie kell. 

2. kérdés: Hogyan lehetne pontosítani és megerősíteni az irányelv kötelező erejű 
jellegéről szóló 4. cikket?

a) 4. cikk (1) bekezdés
Jelenlegi formájában a 4. cikk arra irányul, hogy megerősítse a meghatározott küszöbértékek
elérését célzó eljárásokat, de nem írja elő azokat. A társelőadók egyelőre eltérő álláspontot 
képviselnek abban a tekintetben, hogy ez elegendő-e vagy sem. Az irányelv (a 4. cikk vagy a 
(33) preambulumbekezdés) ebben a tekintetben a következőképpen módosulhat:

Módosítás 3
4 cikk – 1 bekezdés
támogatja: Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói pozíciók 
kevesebb, mint 40 %-át töltik be, e pozíciókat
előre megállapított, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egységes követelmények 
alkalmazásával az egyes jelöltek 
képességeinek összehasonlító elemzése 
alapján töltsék be annak érdekében, hogy az 
említett százalékos arányt legkésőbb 2020. 
január 1-ig, vagy a közvállalkozásnak 
minősülő jegyzett társaságok esetében 2018. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, 
kiigazítsák toborzási, kiválasztási és 
kinevezési eljárásaikat, és a legalább 40%-
os arányt legkésőbb 2020. január 1-ig, 
vagy a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében legkésőbb 2018. 
január 1-ig elérjék. Az eljárásnak előre 
megállapított, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egységes követelmények 
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január 1-ig elérjék. alkalmazásával, az egyes jelöltek 
képességeinek összehasonlító elemzésén
kell alapulnia.

Módosítás 4
33 preambulumbekezdés
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A nem-ügyvezető igazgatókra 
vonatkozó intézkedések mellett, és 
tekintettel a napi ügyvezetési feladatokban 
résztvevő igazgatók körében a nemi 
egyensúly javítására, a jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a két nem 
képviseletére vonatkozó, legkésőbb 2020. 
január 1-ig elérendő egyéni 
kötelezettségvállalásokat. Ezeknek a 
kötelezettségvállalásoknak arra kell 
irányulniuk, hogy a társaság jelenlegi 
helyzetéhez képest tényleges előrelépés 
következzen be a nemek kiegyenlítettebb 
képviselete felé.

(33) A nem-ügyvezető igazgatókra 
vonatkozó intézkedések mellett, és 
tekintettel a napi ügyvezetési feladatokban 
résztvevő igazgatók körében a nemi 
egyensúly javítására, a jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy legkésőbb 2020. 
január 1-ig tegyenek az ügyvezető 
igazgatók körében a két nem képviseletére 
vonatkozó egyéni 
kötelezettségvállalásokat. Ezeknek a 
kötelezettségvállalásoknak arra kell 
irányulniuk, hogy a társaság jelenlegi 
helyzetéhez képest tényleges előrelépés 
következzen be a nemek kiegyenlítettebb 
képviselete felé. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a társaságok 
egészen a 40%-os cél eléréséig folytatják 
erőfeszítéseiket. Ebből a célból az irányelv 
garanciákat biztosít a nemek közötti 
egyensúly javítását jelentő cél hatékony 
elérésére.

2. 4 cikk (2) bekezdés
A társelőadók úgy vélik, hogy a 4. cikk (2) bekezdését meg kell erősíteni. Egy olyan 
rendelkezés, amely elfogadná a 40% alatti arányt és aláásná a nemek közötti esélyegyenlőség 
céljának elérését. A 4. cikk (2) bekezdésének megfogalmazása a következők szerint 
módosulhatna:

Módosítás 5
4 cikk – 2 bekezdés
támogatja: Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető igazgatói 
álláshelyek száma a 40 %-os arányhoz

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető igazgatói 
álláshelyek száma legalább 40%.
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legközelebbi, de a 49 %-ot meg nem haladó 
szám.

Módosítás 6
4 cikk – 2 bekezdés
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma a 40 %-os
arányhoz legközelebbi, de a 49 %-ot meg 
nem haladó szám.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma a 40%-os
arányhoz legközelebbi, de az 50%-ot meg 
nem haladó szám.

3. 4 cikk (3)
Az utolsó tagmondat felesleges, mivel a bekezdés elején már szó esik a jelöltek képesítésének 
tárgyilagos értékeléséről.

Módosítás 7
4 cikk – 3 bekezdés
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben megállapított cél 
elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy nem-ügyvezető 
igazgatók kiválasztásakor elsőbbséget 
élvezzen az alulreprezentált nemhez tartozó 
jelölt, amennyiben a másik nemhez tartozó 
jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem 
és szakmai hozzáértés szempontjából azonos 
minősítéssel rendelkezik, kivéve, ha az egyes 
jelöltekre vonatkozó összes ismérvet 
számbavevő tárgyilagos értékelés a mérleg 
nyelvét a másik nemhez tartozó jelölt felé 
billenti.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított cél 
elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy nem-ügyvezető 
igazgatók kiválasztásakor elsőbbséget 
élvezzen az alulreprezentált nemhez tartozó 
jelölt, amennyiben a másik nemhez tartozó 
jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem 
és szakmai hozzáértés szempontjából azonos 
minősítéssel rendelkezik.

4. 4. cikk (6) bekezdés
Az egyik nem által dominált üzletágak irányelv hatálya alóli kivételével ez az egyoldalú nemi 
dominancia megszilárdulhatna.

Módosítás 8
4 cikk – 6 bekezdés
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben foglalt cél nem 
vonatkozik azokra a jegyzett társaságokra, 
amelyekben az alulreprezentált nem tagjai a 
munkaerő kevesebb, mint 10 %-át teszik ki.

törölve

Indokolás

Minden társaságnak teljesítenie kell a nemek közötti egyensúly javítására vonatkozó 
kötelezettséget, ezért nem javasolt mentesség bevezetése. Különösen amiatt, hogy az irányelv 
rugalmasságot biztosít minden társaság számára a megfelelő, az ágazatuk szükségleteihez 
igazított eljárások kidolgozására. Végezetül, a nem-ügyvezető igazgatók általában felügyeleti 
feladatokat látnak el és hozzájárulnak az ágazati kérdésekhez közvetlenül nem kapcsolódó 
általános igazgatási feladatokhoz.

3. kérdés: Hogyan lehetne javítani a szankciókra vonatkozó rendelkezéseket?

A társelőadók – a következő módosító indítványok alapján – vitát kezdeményeznek azzal 
kapcsolatban, hogy a szankciók zárt vagy nyílt listáját kellene-e bevezetni, és hogy milyen 
mérlegelési jogkör illesse meg a tagállamokat a végrehajtás tekintetében.

Módosítás 9
6 cikk – 2 bekezdés
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szankcióknak hatásosnak, arányosnak
és visszatartó erejűnek kell lenniük, és a 
következőkre terjedhetnek ki:

(2) A szankcióknak hatásosaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell 
lenniük, és legalább a következőkre
terjednek ki:

Módosítás 10
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
támogatja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jegyzett társaság közbeszerzési 
eljárásokból való kizárása.

Indokolás

A tagállamok, a regionális és helyi hatóságok gazdasági és társadalmi felelősségére 
tekintettel alapvető fontosságú a közvállalkozások fokozott átláthatósága. Ezért az 
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irányelvben előírt kötelezettségeket nem teljesítő jegyezett társaságokat ki kell zárni az 
általános gazdasági érdekeket szolgáló közbeszerzési eljárásokból.


