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A. Problema

 În 2012, în UE, femeile au reprezentat, în medie, doar 13,7% dintre directorii membri 
ai organelor de conducere ale societăților.

 În statele membre în care nu s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu, obiectivul 
stabilirii unui echilibru de gen acceptabil rămâne îndepărtat pentru societăți (Regatul 
Unit constituie un caz specific).

 Diferitele state membre, cum ar fi Franța, Italia sau Belgia, oferă exemple diferite din 
care reiese, după toate indiciile, că singura modalitate de creștere corespunzătoare a 
proporției femeilor în cadrul structurilor de conducere o constituie impunerea unor 
măsuri obligatorii și cu caracter executoriu.  

B. Propunerea Comisiei

I. Aspecte principale

Coraportoarele salută propunerea de directivă prin care se dă curs rezoluției Parlamentului 
privind „Femeile și conducerea întreprinderilor”, adoptată în 2011 în semn de răspuns la 
inegalitățile persistente de la nivelul posturilor de conducere din cadrul întreprinderilor.

Coraportoarele au luat act de faptul că propunerea de directivă stabilește în termeni clari o 
strategie comună care este destinată tuturor statelor membre și vizează îndeplinirea unui 
obiectiv comun: posturile de administrator neexecutiv din cadrul societăților mari cotate la 
bursă trebuie să fie ocupate în proporție de 40% de persoane aparținând sexului 
subreprezentat. Aceasta transmite un mesaj clar, impunând statelor membre obligația de a 
adopta proceduri adecvate pentru a promova echilibrul de gen în structurile de conducere ale 
tuturor societăților cotate.

Dacă obiectivul de 40% nu este îndeplinit până în 2018 de către societățile aflate total sau 
parțial în proprietatea statului și, respectiv, până în 2020 de către societățile private cotate la 
bursă, statele membre trebuie să se asigure că societățile continuă să depună eforturi și după 
data prevăzută, pentru a garanta în mod eficient îndeplinirea obiectivului de consolidare a 
echilibrului de gen. Merită remarcat faptul că directiva oferă un cadru flexibil, permițând 
statelor membre să țină seama de particularitățile naționale în cadrul procesului de 
transpunere.

În plus, reglementările diferite de la nivel național ar putea cauza probleme funcționării pieței 
interne. Din acest motiv, coraportoarele subliniază valoarea adăugată pe care o prezintă 
adoptarea unei directive în vederea eliminării tuturor eventualelor obstacole, întrucât 
societățile care își desfășoară activitatea dincolo de granițe nu ar trebui să se confrunte cu 
cerințe divergente în materie de guvernanță corporativă în ceea ce privește echilibrul de gen 
între administratorii neexecutivi ai societăților cotate.

Prin urmare, o astfel de propunere va contribui la consolidarea justiției sociale, a transparenței 
și a meritocrației pe piața muncii, precum și la creșterea economică, deoarece utilizează în 
totalitate toate resursele, competențele și capacitățile disponibile, astfel încât să fie valorificat 
în mod eficace potențialul uman al Uniunii Europene.
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Temeiul juridic : Coraportoarele consideră că articolul 157 alineatul (3) din TFUE constituie 
temeiul juridic al tuturor măsurilor obligatorii menite să garanteze aplicarea principiului 
egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca 
și locul de muncă. 

V. Aspecte specifice

1. Domeniul de aplicare al directivei (articolul 1, articolul 2 alineatul (8), articolul 3 și 
articolul 4 alineatul (6))

 Excluderea consiliilor de administrație
 Excluderea IMM-urilor
 Excluderea sectoarelor dominate de un singur gen

2. Caracterul obligatoriu al directivei (articolele 4 și 5)
 Caracterul obligatoriu în ceea ce privește procedura față de caracterul obligatoriu în 

ceea ce privește rezultatele
 Clarificarea dispozițiilor legate de obligațiile societăților cotate

3. Mecanismul de sancțiuni eficace (articolul 6)
 Sancțiuni clare și disuasive
 Competențele discreționare ale statelor membre

C. Aspecte de dezbătut și eventuale modificări

Coraportoarele au identificat o serie de aspecte de dezbătut și au sugerat, în egală măsură, 
eventuale modificări pentru a soluționa aceste probleme. 

Întrebarea nr. 1: Cum ar putea fi îmbunătățită eficacitatea propunerii prin adaptarea 
domeniului său de aplicare?

Coraportoarele au analizat mai multe posibilități de extindere a domeniului de aplicare al 
directivei pentru a crește eficacitatea și impactul acesteia, una dintre aceste posibilități 
constituind-o includerea IMM-urilor:

Amendamentul 1
Articolul 2 – punctul 8
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. întreprindere mică și mijlocie” sau 
„IMM” înseamnă o întreprindere care are 
mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră 
de afaceri anuală nu depășește 50 de 
milioane EUR ori al cărei bilanț anual total 
nu depășește 43 de milioane EUR sau, dacă 
întreprinderea este înmatriculată într-un 
stat membru care nu a adoptat moneda 

eliminat
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euro, echivalentul în moneda statului 
membru respectiv;

Amendamentul 2
Articolul 3
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică întreprinderilor mici 
și mijlocii („IMM”).

eliminat

Justificare

Coraportoarele recunosc importanța întreprinderilor mici și mijlocii, care constituie coloana 
vertebrală novatoare a industriei în Europa. Prin urmare, ele ar trebui să figureze în 
avangarda eforturilor depuse în vederea egalității de gen și, astfel, să fie incluse în directivă. 
Toate societățile cotate la bursă ar trebui să respecte obiectivul stabilit de prezenta directivă, 
având în vedere importanța lor economică și responsabilitățile lor sociale și economice. 

Întrebarea nr. 2: cum ar putea fi clarificat și consolidat articolul 4 în ceea ce privește 
aspectele obligatorii ale directivei?

a) Articolul 4 alineatul (1)
În forma sa actuală, articolul 4 urmărește să consolideze procedura de îndeplinire a pragurilor 
stabilite, fără a conferi însă respectivelor praguri un caracter obligatoriu. Deocamdată, 
coraportoarele promovează abordări diferite pentru a stabili dacă acestea sunt suficiente sau 
nu. Posibilitățile de modificare a directivei în această privință (articolul 4 și considerentul 33) 
ar putea fi următoarele:

Amendamentul 3
Articolul 4 alineatul 1
sprijinit de Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % din posturile de 
administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui candidat, 
efectuată după criterii prestabilite, clare, 
formulate cu neutralitate și lipsite de 
ambiguitate, în vederea realizării proporției 

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % din posturile de 
administrator neexecutiv își adaptează 
procedurile de recrutare, selecție și numire 
și realizează cel puțin 40 de procente cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2020 sau cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2018 în cazul 
societăților cotate care sunt întreprinderi 
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menționate cel mai târziu la 1 ianuarie 2020 
sau cel mai târziu la 1 ianuarie 2018, în cazul 
societăților cotate la bursă care sunt 
întreprinderi publice.

publice. Procedura se bazează pe o analiză 
comparativă a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii prestabilite, 
clare, formulate cu neutralitate și lipsite de 
ambiguitate.

Amendamentul 4
Considerentul 33
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În plus față de măsurile referitoare la 
administratorii neexecutivi și în vederea 
consolidării, totodată, a echilibrului de gen 
în rândul administratorilor implicați în 
sarcini de gestionare curentă, societățile 
cotate la bursă ar trebui să aibă obligația de
ași asuma angajamente individuale în ceea 
ce privește reprezentarea ambelor sexe în 
rândul administratorilor executivi, care să 
fie puse în practică până la
1 ianuarie 2020. Aceste angajamente ar 
trebui să vizeze realizarea unor progrese 
tangibile în situația actuală a fiecărei 
întreprinderi în direcția consolidării 
echilibrului de gen.

(33) În plus față de măsurile referitoare la 
administratorii neexecutivi și în vederea 
consolidării, totodată, a echilibrului de gen 
în rândul administratorilor implicați în 
sarcini de gestionare curentă, societățile 
cotate la bursă ar trebui să aibă obligația de
a-și asuma angajamente individuale în ceea 
ce privește reprezentarea ambelor sexe în 
rândul administratorilor executivi până la 1 
ianuarie 2020. Aceste angajamente ar 
trebui să vizeze realizarea unor progrese 
tangibile în situația actuală a fiecărei 
întreprinderi în direcția consolidării 
echilibrului de gen. Statele membre 
trebuie să se asigure că societățile 
continuă să depună eforturi până când 
este îndeplinit obiectivul de 40%. În acest 
scop, directiva prevede garanții care 
permit realizarea în condiții de eficiență a 
obiectivului reprezentat de consolidarea 
echilibrului de gen.

2. Articolul 4 alineatul (2)
Coraportoarele consideră că ar trebui consolidat articolul 4 alineatul (2). O dispoziție prin care 
s-ar accepta o cotă de reprezentare de sub 40% ar compromite îndeplinirea obiectivului 
egalității de gen. Posibilitățile de reformulare a articolul 4 alineatul (2) ar putea fi 
următoarele:

Amendamentul 5
Articolul 4 – alineatul 2
sprijinit de Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de posturi de administrator (2) Numărul de posturi de administrator 



PE513.108v01-00 6/8 DT\938160RO.doc

RO

neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este 
numărul cel mai apropiat de proporția de 40 
%, fără a depăși 49 %.

neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este de cel 
puțin 40%.

Amendamentul 6
Articolul 4 – alineatul 2
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de posturi de administrator 
neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este 
numărul cel mai apropiat de proporția de 
40 %, fără a depăși 49 %.

(2) Numărul de posturi de administrator 
neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este 
numărul cel mai apropiat de proporția de 
40 %, fără a depăși 50 %.

3. Articolul 4 alineatul (3)
Ultima parte a frazei este redundantă, întrucât formularea anterioară include deja o evaluare 
obiectivă a calificării candidaților. 

Amendamentul 7
Articolul 4 – alineatul 3
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la
alineatul (1), statele membre se asigură că, la 
selectarea administratorilor neexecutivi, se 
acordă prioritate candidatului aparținând 
sexului subreprezentat dacă respectivul 
candidat are aceleași calificări precum 
candidatul de sex opus din punctul de vedere 
al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale, cu excepția cazului 
în care, în urma unei evaluări obiective, 
care ține seama de toate criteriile specifice 
fiecărui candidat, balanța înclină în 
favoarea candidatului de sex opus.

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la
alineatul (1), statele membre se asigură că, la 
selectarea administratorilor neexecutivi, se 
acordă prioritate candidatului aparținând 
sexului subreprezentat dacă respectivul 
candidat are aceleași calificări precum 
candidatul de sex opus din punctul de vedere 
al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale.

4. Articolul 4 alineatul (6)
Exceptarea unor domenii doar pentru că sunt dominate de unul dintre genuri ar întări o astfel 
de dominație de gen unilaterală.

Amendamentul 8 
Articolul 4 – alineatul 6
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sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea că 
societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat reprezintă mai puțin 
de 10 % din personal sunt scutite de 
obligația de îndeplinire a obiectivului 
prevăzut la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Toate societățile trebuie să respecte obligația de consolidare a echilibrului de gen și, prin 
urmare, nu ar trebui să se prevadă excepții. În special, prezenta directivă oferă tuturor 
societăților flexibilitate în adoptarea unor proceduri adecvate care să corespundă 
necesităților existente în domeniul lor. În cele din urmă, administratorii neexecutivi 
îndeplinesc de obicei sarcini de supraveghere și furnizează informații cu privire la sarcinile 
de gestionare generale care nu au în mod direct legătură cu problemele sectoriale.

Întrebarea nr. 3: Cum ar putea fi îmbunătățite dispozițiile referitoare la sancțiuni?

Coraportoarele consideră că introducerea unei liste închise sau a unei liste deschise de 
sancțiuni constituie un subiect deschis dezbaterii, la fel ca și competențele discreționare de 
care ar trebui să dispună statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare pe baza 
următoarelor propuneri de amendamente.

Amendamentul 9
Articolul 6 – alineatul 2 
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive, putând cuprinde
următoarele măsuri:

(2) Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive și cuprind cel 
puțin următoarele măsuri:

Amendamentul 10 
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
sprijinit de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și Evelyn Regner

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) excluderea societăților cotate de la 
participarea la procedurile publice de 
ofertare.
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Justificare

Având în vedere responsabilitatea economică și socială a statelor membre, precum și a 
autorităților regionale și locale, este esențială consolidarea transparenței întreprinderilor 
publice. Prin urmare, societățile cotate la bursă care nu respectă obligațiile prevăzute de 
prezenta directivă sunt excluse de la participarea la licitațiile în domeniul achizițiilor publice 
care servesc intereselor economice generale.


