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A. Problematika

 Leta 2012 je bilo med direktorji upravnih odborov družb v EU v povprečju le 13,7 % 
žensk.

 V državah članicah, ki niso sprejele nobenih zavezujočih ukrepov, so družbe še vedno 
daleč od tega, da bi dosegale sprejemljivo uravnoteženo zastopanost spolov (Združeno 
kraljestvo je poseben primer).

 Videti je, da različni primeri v državah članicah, kot so Francija, Italija ali Belgija, 
dokazujejo, da je odstotek žensk v upravnih odborih mogoče zvišati le z zavezujočimi 
in izvršilnimi ukrepi.

B. Predlog Komisije

I. Poglavitne točke

Soporočevalki pozdravljata predlog direktive kot nadaljnji ukrep na podlagi resolucije 
Parlamenta „Ženske in vodenje podjetij“, sprejete leta 2011, in kot odziv na še vedno 
obstoječe neenakosti na vodilnih položajih družb.

Soporočevalki sta seznanjeni s predlagano direktivo, ker za vse države članice določa jasno 
skupno strategijo za uresničitev skupnega cilja: 40 % nezadostno zastopanega spola na 
položajih neizvršnih direktorjev v upravnih odborih velikih družb, ki kotirajo na borzi. Cilj 
ima jasno sporočilo, ki države članice zavezuje k sprejetju ustreznih postopkov za 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih vseh družb, ki kotirajo na 
borzi.

Če 40-odstotni cilj ne bo dosežen do leta 2018 za družbe, ki so v celoti ali delno v lasti 
države, in do leta 2020 za zasebne družbe, ki kotirajo na borzi, morajo države članice 
zagotoviti, da si bodo družbe tudi po navedenem datumu prizadevale učinkovito zajamčiti 
uresničevanje cilja bolj uravnotežene zastopanosti spolov. Treba je omeniti, da direktiva 
zagotavlja prožen okvir, ker državam članicam pri prenašanju omogoča upoštevanje 
nacionalnih posebnosti.

Poleg tega, ker različne ureditve na nacionalni ravni lahko povzročijo težave pri delovanju 
notranjega trga, soporočevalki poudarjata dodano vrednost sprejetja direktive, da se odstranijo 
vse mogoče ovire, ker za družbe, ki poslujejo čezmejno, ne bi smele veljati različne zahteve 
glede upravljanja v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi.

Takšen predlog bo torej prispeval k večji socialni pravičnosti in preglednosti ter večjemu 
upoštevanju zaslug na trgu dela ter h gospodarski rasti s celovito uporabo vseh razpoložljivih 
virov, znanj in spretnosti ter prednosti, kar bo omogočilo učinkovito izkoriščanje človeškega 
potenciala v EU.

Pravna podlaga: Soporočevalki menita, da je člen 157(3) PDEU pravna podlaga za 
zavezujoče ukrepe, katerih cilj je zagotoviti uporabo načela enakih možnosti in enakega 
obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega dela. 
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II. Posebna vprašanja

1. Področje uporabe direktive (člen 1, člen 2(8), člen 3 in člen 4(6))
 izključitev izvršilnih odborov
 izključitev MSP
 izključitev sektorjev, v katerih prevladuje en sam spol

2. Zavezujoča narava direktive (člena 4 in 5)
 zavezujoča za postopek oz. zavezujoča za rezultat
 pojasnilo določb o obveznostih družb, ki kotirajo na borzi

3. Učinkovit mehanizem sankcij (člen 6)
 jasen, odvračilen seznam sankcij
 diskrecijska pravica držav članic

C. Vprašanja za razpravo in možne spremembe

Soporočevalki sta opredelili nekaj vprašanj za razpravo in predlagata nekaj sprememb za 
reševanje teh vprašanj.

Prvo vprašanje: Kako bi bilo učinkovitost predloga mogoče okrepiti s prilagajanjem 
področja uporabe?

Soporočevalki preučujeta več možnosti za razširitev področja uporabe direktive, da se 
povečata njena učinkovitost in vpliv, na primer vključitev MSP: 

Predlog spremembe 1
Člen 2 – točka 8
podpirata Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „malo in srednje podjetje“ ali „MSP“ 
pomeni podjetje, ki zaposluje manj kot 250 
oseb in katerega letni promet ne presega 
50 milijonov EUR ali katerega letna 
bilančna vsota ne presega 
43 milijonov EUR, ali, če ima MSP sedež v 
državi članici, katere valuta ni euro, 
katerega letni promet in letna bilančna vsota 
ne presegata ustreznih zneskov v valuti 
navedene države članice;

črtano

Predlog spremembe 2
Člen 3
podpirata Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za mala in srednja 
podjetja (MSP).

črtano

Obrazložitev

Soporočevalki se zavedata pomena malih in srednjih podjetij kot inovativne hrbtenice 
industrije v Evropi. Zato bi morala ta podjetja biti na čelu prizadevanj za enakost spolov in
zatorej vključena v direktivo. Vse družbe, ki kotirajo na borzi, bi morale zaradi svojega 
gospodarskega pomena ter gospodarske in družbene odgovornosti izpolnjevati cilj direktive. 

Drugo vprašanje: Kako bi bilo mogoče pojasniti in okrepiti člen 4 o zavezujočih vidikih 
direktive? 

(a) Člen 4(1)
V sedanji obliki je namen člena 4 okrepiti postopek za dosego podanih pragov, vendar jih ne 
predpisuje. Trenutno imata soporočevalki različna mnenja, ali bi to moralo zadoščati ali ne. 
Možnosti za spremembo direktive v tem smislu (člen 4 ali uvodna izjava 33) bi lahko bile 
naslednje:

Predlog spremembe 3
Člen 4 – odstavek 1
podpira Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega spola 
med neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega 40 %, nove kandidate na ta mesta 
imenujejo na podlagi primerjave kvalifikacij 
posameznih kandidatov, pri čemer uporabijo 
vnaprej določena, jasna, nevtralno formulirana 
in nedvoumna merila, da navedeni odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2020, ter 
da družbe, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja, ta odstotek dosežejo najpozneje do 1. 
januarja 2018.

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %,
prilagodijo svoje izbirne postopke in 
postopke zaposlovanja in imenovanja ter 
dosežejo vsaj 40 odstotkov najpozneje do 1. 
januarja 2020 oziroma najpozneje do 1. 
januarja 2018, če gre za družbe, ki kotirajo 
na borzi in so javna podjetja. Postopek 
temelji na primerjavi kvalifikacij 
posameznih kandidatov, pri čemer se
uporabijo vnaprej določena, jasna, nevtralno 
formulirana in nedvoumna merila.
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Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 33
podpira Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poleg ukrepov, povezanih z 
neizvršnimi direktorji, bi morale družbe, ki 
kotirajo na borzi, za zagotavljanje bolj 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
direktorji, ki opravljajo naloge 
vsakodnevnega vodenja, sprejeti
posamezne zaveze v zvezi z zastopanostjo 
obeh spolov med izvršnimi direktorji, ki bi 
jih morale uresničiti najpozneje do
1. januarja 2020. Te zaveze bi morale biti 
namenjene doseganju oprijemljivega 
napredka z vidika uravnotežene 
zastopanosti spolov v posameznih družbah 
v primerjavi z obstoječimi razmerami.

(33) Poleg ukrepov, povezanih z 
neizvršnimi direktorji, bi morale družbe, ki 
kotirajo na borzi, za zagotavljanje bolj 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
direktorji, ki opravljajo naloge 
vsakodnevnega vodenja, sprejeti 
posamezne zaveze v zvezi z zastopanostjo 
obeh spolov med izvršnimi direktorji 
najpozneje do 1. januarja 2020. Te zaveze 
bi morale biti namenjene doseganju 
oprijemljivega napredka z vidika 
uravnotežene zastopanosti spolov v 
posameznih družbah v primerjavi z 
obstoječimi razmerami. Države članice so 
dolžne zagotoviti, da družbe prizadevanja 
nadaljujejo, dokler ne bo dosežen cilj 40 
%. Direktiva v ta namen določa jamstva 
za uspešno uresničevanje cilja izboljšanja 
uravnotežene zastopanosti spolov.

2. Člen 4(2)
Soporočevalki menita, da bi bilo člen 4(2) treba okrepiti. Določba, ki bi dovoljevala kvoto 
zastopanosti pod 40 %, bi spodkopala uresničevanje cilja enakosti spolov. Možnosti za 
preoblikovanje člena 4(2) bi lahko bile naslednje:

Predlog spremembe 5
Člen 4 – odstavek 2
podpira Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1, je
število, ki je po vrednosti najbliže 
40 odstotkom, vendar ne presega 
49 odstotkov.

2. Delež mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potreben za uresničitev cilja iz odstavka 1, je
vsaj 40 odstotkov.

Predlog spremembe 6
Člen 4 – odstavek 2
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podpira Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1, 
je število, ki je po vrednosti najbliže 
40 odstotkom, vendar ne presega
49 odstotkov.

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1, 
je število, ki je po vrednosti najbliže 
40 odstotkom, vendar ne presega
50 odstotkov.

3. Člen 4(3)
Zadnji stavek povedi je odvečen, ker besedilo pred njim že vključuje objektivno opredelitev 
kvalifikacij kandidatov.

Predlog spremembe 7
Člen 4 – odstavek 3
podpirata Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za dosego cilja iz
odstavka 1 zagotovijo, da ima pri izbiri 
neizvršnih direktorjev prednost kandidat 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj, razen 
če objektivna ocena, ki upošteva vsa merila, 
povezana s posameznim kandidatom, na 
pretehta v korist kandidata nasprotnega 
spola.

3. Države članice za dosego cilja iz odstavka 
1 zagotovijo, da ima pri izbiri neizvršnih 
direktorjev prednost kandidat nezadostno 
zastopanega spola, če je ta kandidat enako 
kvalificiran kot kandidat nasprotnega spola v 
smislu primernosti, usposobljenosti in 
poklicnih izkušenj.

4. Člen 4(6)
Izvzetje podružnic samo zato, ker v njih prevladuje en spol, bi utrdilo tovrstno prevlado enega 
samega spola.

Predlog spremembe 8 
Člen 4 – odstavek 6
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice lahko določijo, da 
družbam, ki kotirajo na borzi, ni treba 
doseči cilja iz odstavka 1, če predstavniki 
nezadostno zastopanega spola predstavljajo 
manj kot 10 odstotkov njihovih zaposlenih.

črtano
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Obrazložitev

Vsa podjetja so dolžna izboljšati ravnotežje med spoloma, zato ne smejo biti predvidene 
nobene izjeme. Direktiva daje vsem podjetjem prožnost pri sprejemanju ustreznih postopkov 
za zagotovitev potreb njihovega sektorja. Poleg tega neizvršni direktorji ponavadi izvajajo 
nadzorne naloge in sodelujejo pri splošnih vodstvenih nalogah, ki niso neposredno povezane 
s sektorskimi vprašanji.

Tretje vprašanje: Kako bi lahko izboljšali določbe o sankcijah?

Soporočevalki pozivata k razpravi o tem, ali bi seznam sankcij moral biti zaprt ali odprt, in o 
tem, kakšne diskrecijske pravice naj bi države članice imele v zvezi z izvrševanjem na podlagi 
naslednjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 9
Člen 6 – odstavek 2 
podpirata Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sankcije morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne ter lahko
vključujejo naslednje ukrepe:

2. Sankcije morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne ter vključujejo vsaj
naslednje ukrepe:

Predlog spremembe 10 
Člen 6 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)
podpirata Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) in Evelyn Regner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba. izključitev družbe, ki kotira na borzi, iz 
postopkov javnih razpisov.

Obrazložitev

Glede na gospodarsko in družbeno odgovornost držav članic in regionalnih ter lokalnih 
oblasti je okrepljena preglednost javnih podjemov bistvenega pomena. Zaradi tega je treba 
javna podjetja, ki kotirajo na borzi in ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive, izključiti iz 
razpisov za javna naročila, ki služijo splošnemu gospodarskemu interesu.


