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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri conexe
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0614),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 157 alineatul (3) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0382/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin 
scrisoarea din 20 iunie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu 
articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 20131,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 mai 20132,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și ale Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 51 din Regulamentul 
său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru egalitatea 
de gen și drepturile femeii și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, ale 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, ale Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

                                               
1 JO C 133, 9.5.2013, p. 68.

2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Utilizarea eficientă a capitalului uman 
constituie cel mai important factor 
hotărâtor pentru competitivitatea unei 
economii, fiind esențială pentru 
soluționarea problemelor demografice ale 
UE, pentru concurarea cu succes într-o 
economie globalizată și pentru asigurarea 
unui avantaj comparativ față de țările terțe. 
Numărul femeilor cu înalte pregătiri și 
calificări se află într-o creștere constantă, 
după cum o demonstrează faptul că 60 % 
din absolvenții de universitate sunt femei. 
Faptul că aceste rezerve continuă să nu fie 
utilizate pentru numirile în funcții de 
decizie la nivel economic înseamnă că nu 
se fructifică pe deplin capitalul uman 
calificat.

(7) Utilizarea eficientă a capitalului uman 
constituie cel mai important factor 
hotărâtor pentru competitivitatea, 
dezvoltarea și creșterea economică, fiind 
esențială pentru soluționarea problemelor 
demografice ale UE, pentru concurarea cu 
succes într-o economie globalizată și 
pentru asigurarea unui avantaj comparativ 
față de țările terțe. Numărul femeilor cu 
înalte pregătiri și calificări se află într-o 
creștere constantă, după cum o 
demonstrează faptul că 60 % din 
absolvenții de universitate sunt femei. 
Faptul că aceste rezerve continuă să nu fie 
utilizate nici pentru funcțiile de conducere 
din cadrul întreprinderilor și nici pentru 
funcțiile de decizie înseamnă că nu se 
fructifică pe deplin capitalul uman 
calificat.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La nivel de întreprindere, este pe deplin 
recunoscut faptul că prezența femeilor în 
organele de conducere îmbunătățește 
guvernanța corporativă, deoarece 
performanța echipei și calitatea procesului 
decizional sunt sporite datorită unei 
mentalități mai diversificate și colective, 

(8) La nivel de întreprindere, este pe deplin 
recunoscut faptul că prezența femeilor în 
organele de conducere îmbunătățește 
guvernanța corporativă, deoarece 
performanța echipei și calitatea procesului 
decizional sunt sporite datorită unei 
mentalități mai diversificate și colective, 
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care încorporează o gamă mai largă de 
perspective și permite, astfel, luarea unor 
decizii mai echilibrate. Numeroase studii 
au arătat că există o corelare pozitivă între 
diversitatea de gen a conducerii de vârf a 
unei întreprinderi și performanța financiară 
și profitabilitatea acesteia. Îmbunătățirea 
reprezentării femeilor în cadrul organelor 
de conducere ale societăților cotate la bursă 
din Uniune poate avea, așadar, un impact 
pozitiv asupra performanței societăților 
respective.

care încorporează o gamă mai largă de 
perspective, precum și un model de 
afaceri mai proactiv și permite, astfel, 
luarea unor decizii mai echilibrate, astfel 
încât să reflecte mai bine realitățile 
sociale și nevoile consumatorilor. 
Numeroase studii au arătat că există o 
corelare pozitivă între diversitatea de gen a 
conducerii de vârf a unei întreprinderi și 
performanța financiară și profitabilitatea 
acesteia. Îmbunătățirea reprezentării 
femeilor în cadrul organelor de conducere 
ale societăților cotate la bursă din Uniune, 
având în vedere responsabilitatea 
economică și socială semnificativă a 
acestor societăți, poate avea, așadar, un 
impact pozitiv asupra performanței 
economice a societăților respective. Ar 
trebui așadar introduse și consolidate 
măsuri de încurajare a promovării 
femeilor la toate nivelele conducerii. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În prezent, se constată, de asemenea, că 
egalitatea pe piața forței de muncă poate 
îmbunătăți în mod substanțial creșterea 
economică. Prezența sporită a femeilor în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă din Uniune are un efect 
pozitiv asupra femeilor numite în astfel de 
posturi și, în plus, contribuie la atragerea 
talentelor femeilor în întreprindere și la 
sporirea prezenței femeilor la toate 
nivelurile de conducere și în cadrul 
personalului. Prin urmare, un nivel mai 
ridicat de reprezentare a femeilor în 
organele de conducere ale întreprinderilor 
are un impact pozitiv asupra eliminării 

(9) În prezent, se constată, de asemenea, că 
egalitatea pe piața forței de muncă poate 
îmbunătăți în mod substanțial creșterea 
economică. Prezența sporită a femeilor în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă din Uniune are un efect 
pozitiv asupra femeilor numite în astfel de 
posturi și, în plus, contribuie la atragerea 
talentelor femeilor în întreprindere, la 
sporirea prezenței femeilor și la 
recunoașterea contribuției femeilor la 
toate nivelurile de conducere și în cadrul 
personalului. Prin urmare, un nivel mai 
ridicat de reprezentare a femeilor în 
organele de conducere ale întreprinderilor 
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decalajelor de gen în ceea ce privește atât 
ocuparea unui loc de muncă, cât și 
remunerația. Valorificarea pe deplin a 
talentelor femeilor ar constitui o 
îmbunătățire semnificativă în ceea ce 
privește randamentul educației atât pentru 
persoanele fizice, cât și pentru sectorul 
public. Subreprezentarea femeilor în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă din UE constituie pentru 
economiile statelor membre în general o 
ocazie ratată de a realiza o creștere durabilă 
pe termen lung.

are un impact pozitiv asupra eliminării 
decalajelor de gen în ceea ce privește atât 
ocuparea unui loc de muncă, cât și 
remunerația. Valorificarea pe deplin a 
talentelor femeilor ar constitui o 
îmbunătățire semnificativă în ceea ce 
privește randamentul educației atât pentru 
persoanele fizice, cât și pentru sectorul 
public. Subreprezentarea femeilor în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă din UE constituie pentru 
economiile statelor membre în general o 
ocazie ratată de a realiza o creștere durabilă 
pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directivă nu vizează 
armonizarea detaliată a legislațiilor 
naționale în domeniul procedurilor de 
selecție și al criteriilor de calificare pentru 
posturile din organele de conducere, însă, 
pentru realizarea unui echilibru de gen în
rândul administratorilor neexecutivi, este 
necesar să se introducă standarde minime 
în ceea ce privește obligația societăților 
cotate la bursă, care nu dispun de o 
reprezentare echilibrată a femeilor și a 
bărbaților, de a lua decizii de numire a 
administratorilor neexecutivi pe baza unei 
evaluări comparative obiective a 
calificărilor candidaților din punctul de 
vedere al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale. Numai o măsură 
la nivelul UE poate contribui în mod 
eficace la asigurarea unor condiții 
echitabile de concurență pe întregul 
teritoriu al Uniunii și la evitarea 
complicațiilor practice în viața 

(14) Prezenta directivă nu vizează 
armonizarea detaliată a legislațiilor 
naționale în domeniul procedurilor de 
selecție și al criteriilor de calificare pentru 
posturile din organele de conducere, însă, 
pentru realizarea unui echilibru de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi, este 
necesar să se introducă standarde minime 
în ceea ce privește obligația societăților 
cotate la bursă, care nu dispun de o 
reprezentare echilibrată a femeilor și a 
bărbaților, de a lua decizii de numire a 
administratorilor neexecutivi pe baza unei 
evaluări comparative obiective a 
calificărilor candidaților din punctul de 
vedere al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale. Numai o măsură 
obligatorie la nivelul Uniunii  poate 
contribui în mod eficace la asigurarea unor 
condiții echitabile de concurență pe 
întregul teritoriu al Uniunii, la evitarea 
complicațiilor practice în viața 
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întreprinderilor. întreprinderilor și poate permite 
directorilor și administratorilor să profite 
pe deplin de oportunitățile pe care piața 
internă le oferă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prin urmare, Uniunea ar trebui să își 
propună să mărească prezența femeilor în 
organele de conducere ale întreprinderilor, 
atât pentru a stimula creșterea economică și 
competitivitatea întreprinderilor europene, 
cât și pentru a asigura o egalitate de gen 
efectivă pe piața forței de muncă. Acest 
obiectiv ar trebui să fie realizat cu ajutorul 
unor cerințe minime în domeniul acțiunii 
pozitive, sub forma unor măsuri obligatorii 
care să vizeze atingerea unui obiectiv 
cantitativ în ceea ce privește structura pe 
gen a organelor de conducere ale 
societăților cotate la bursă, având în vedere 
faptul că statele membre și alte țări care au 
optat pentru această metodă sau pentru 
metode similare au obținut cele mai bune 
rezultate în reducerea gradului de 
subreprezentare a femeilor în procesul de 
luare a deciziilor economice.

(16) Prin urmare, Uniunea ar trebui să își 
propună să mărească prezența femeilor în 
organele de conducere ale întreprinderilor, 
atât pentru a stimula creșterea economică și 
competitivitatea întreprinderilor europene, 
cât și pentru a asigura o egalitate de gen 
efectivă pe piața forței de muncă. Acest 
obiectiv ar trebui să fie realizat cu ajutorul 
unor cerințe minime comune la nivelul 
Uniunii în domeniul acțiunii pozitive, sub 
forma unor măsuri obligatorii care să 
vizeze atingerea unui obiectiv cantitativ în 
ceea ce privește structura pe gen a 
organelor de conducere ale societăților 
cotate la bursă, având în vedere faptul că 
statele membre și alte țări care au optat 
pentru această metodă sau pentru metode 
similare au obținut cele mai bune rezultate 
în reducerea gradului de subreprezentare a 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, chiar dacă sunt cotate la 
bursă.

eliminat

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Statele membre exercită o influență 
dominantă asupra societăților cotate la 
bursă care sunt întreprinderi publice în 
sensul articolului 2 litera (b) din 
Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 
16 noiembrie 2006 privind transparența 
relațiilor financiare dintre statele membre 
și întreprinderile publice, precum și 
transparența relațiilor financiare din cadrul 
anumitor întreprinderi. Dată fiind această 
influență dominantă, statele membre 
dispun de instrumentele necesare pentru a 
genera schimbări într-un ritm mai rapid. 
Prin urmare, pentru îndeplinirea 
obiectivului ca cel puțin 40 % din 
administratorii neexecutivi să fie membri ai 

(23) Statele membre exercită o influență 
dominantă asupra societăților cotate la 
bursă care sunt întreprinderi publice în 
sensul articolului 2 litera (b) din 
Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 
16 noiembrie 2006 privind transparența 
relațiilor financiare dintre statele membre 
și întreprinderile publice, precum și 
transparența relațiilor financiare din cadrul 
anumitor întreprinderi. Dată fiind această 
influență dominantă, statele membre 
dispun de instrumentele necesare pentru a 
genera schimbări într-un ritm mai rapid. 
Prin urmare, pentru îndeplinirea 
obiectivului ca cel puțin 40 % din 
administratorii neexecutivi să fie membri ai 
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sexului subreprezentat ar trebui fixată o 
dată mai apropiată.

sexului subreprezentat ar trebui fixată o 
dată mai apropiată, respectând 
mecanismele adecvate stabilite de statele 
membre în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru determinarea numărului de 
posturi de administrator neexecutiv 
necesare pentru atingerea obiectivului 
este nevoie de specificații suplimentare 
deoarece, pentru majoritatea 
dimensiunilor unei structuri de 
conducere, din punct de vedere matematic 
nu este posibil decât fie să se depășească 
cota exactă de 40 %, fie să se rămână sub 
aceasta. Prin urmare, numărul de posturi 
de conducere necesare pentru 
îndeplinirea obiectivului ar trebui să fie 
numărul cel mai apropiat de 40 %. În 
același timp, pentru a se evita orice 
discriminare a sexului inițial 
suprareprezentat, societățile cotate la 
bursă nu ar trebui să fie obligate să 
numească membri ai sexului 
subreprezentat în jumătate sau în mai 
mult de jumătate din posturile de 
administrator neexecutiv. Astfel, de 
exemplu, membrii sexului subreprezentat 
ar trebui să dețină cel puțin un post într-un 
organ de conducere alcătuit din trei sau 
patru administratori neexecutivi, cel puțin 
două posturi într-un organ de conducere 
alcătuit din cinci sau șase administratori 
neexecutivi și cel puțin trei posturi într-un 
organ de conducere alcătuit din șapte sau 
opt administratori neexecutivi.

(24) dacă consiliul neexecutiv este 
compus numai din trei membrii, 
matematic este imposibil să se obțină o 
proporție de 40 de procente pentru ambele 
genuri. În consecință, în astfel de cazuri, 
membrii sexului subreprezentat ar trebui să 
dețină cel puțin un post într-un organ de 
conducere alcătuit din trei administratori 
neexecutivi
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În conformitate cu această 
jurisprudență, statele membre ar trebui să 
garanteze că selecția candidaților cu cele 
mai bune calificări pentru posturile de 
administrator neexecutiv se bazează pe o 
analiză comparativă a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate. Ca exemple de 
tipuri de criterii de selecție, care ar putea fi 
aplicate de întreprinderi, pot fi amintite 
experiența profesională în sarcinile de 
administrare și/sau supraveghere specifice, 
cunoștințele în domenii specifice relevante, 
cum ar fi finanțele, controlul sau 
gestionarea resurselor umane, 
competențele de conducere și de 
comunicare și aptitudinile de creare a unor 
rețele de contacte. Trebuie să se acorde 
prioritate candidatului din sexul 
subreprezentat dacă respectivul candidat 
are aceleași calificări precum candidatul de 
sex opus din punctul de vedere al 
adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale și dacă, în urma 
unei evaluări obiective, care ține seama de 
toate criteriile specifice fiecărui candidat, 
balanța nu înclină în favoarea candidatului 
de sex opus.

(26) În conformitate cu această 
jurisprudență, statele membre ar trebui să 
garanteze că selecția candidaților cu cele 
mai bune calificări pentru posturile de 
administrator neexecutiv se bazează pe o 
analiză comparativă a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate. Ca exemple de 
tipuri de criterii de selecție, care ar putea fi 
aplicate de întreprinderi, pot fi amintite 
experiența profesională în sarcinile de 
administrare și/sau supraveghere specifice, 
cunoștințele în domenii specifice relevante, 
cum ar fi finanțele, controlul sau 
gestionarea resurselor umane, experiența 
internațională, competențele de conducere, 
experiența internațională și competențele 
de comunicare și aptitudinile de creare a 
unor rețele de contacte. Trebuie să se 
acorde prioritate candidatului din sexul 
subreprezentat dacă respectivul candidat 
are aceleași calificări precum candidatul de 
sex opus din punctul de vedere al 
adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale și dacă, în urma 
unei evaluări obiective, care ține seama de 
toate criteriile specifice fiecărui candidat, 
balanța nu înclină în favoarea candidatului 
de sex opus.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Dat fiind că structura pe gen a 
personalului are un impact direct asupra 
disponibilității candidaților aparținând 
sexului subreprezentat, statele membre 
pot să prevadă că o întreprindere nu ar 
trebui să fie obligată să îndeplinească 
obiectivul prevăzut în prezenta directivă 
dacă membrii sexului subreprezentat 
constituie mai puțin de 10 % din 
personalul său.

eliminat

Or. en

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.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Statele membre ar trebui să impună 
societăților cotate la bursă obligația de a 
furniza anual autorităților naționale 
competente informații referitoare la 
structura pe gen a organelor lor de 
conducere, precum și informații referitoare 
la modul în care au reușit să îndeplinească 
obiectivele stabilite în prezenta directivă, 
pentru a le permite să evalueze progresele 
înregistrate de fiecare societate cotată la 
bursă în ceea ce privește echilibrul de gen 

(34) Statele membre ar trebui să impună 
societăților cotate la bursă obligația de a 
furniza anual autorităților naționale 
competente informații referitoare la 
structura pe gen a organelor lor de 
conducere, precum și informații referitoare 
la modul în care au reușit să îndeplinească 
obiectivele stabilite în prezenta directivă, 
pentru a le permite să evalueze progresele 
înregistrate de fiecare societate cotată la 
bursă în ceea ce privește echilibrul de gen 
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în rândul administratorilor. Aceste 
informații ar trebui să fie publicate și, dacă 
întreprinderea în cauză nu a îndeplinit 
obiectivul, ele ar trebui să cuprindă și o 
descriere a măsurilor pe care întreprinderea 
le-a adoptat până în acel moment și pe care 
intenționează să le adopte în viitor, în 
vederea îndeplinirii obiectivului.

în rândul administratorilor. Aceste 
informații ar trebui să fie publicate și, dacă 
întreprinderea în cauză nu a îndeplinit 
obiectivul, ele ar trebui să cuprindă și o 
descriere a măsurilor pe care întreprinderea 
le-a adoptat până în acel moment și pe care 
intenționează să le adopte în viitor, în 
vederea îndeplinirii obiectivului. În plus, 
societățile comerciale care nu au reușit să 
respecte obiectivele și angajamentele ar 
trebui să ofere o justificare, precum și o 
descriere a măsurilor concrete pe care le-
au luat până în prezent și pe care 
intenționează să le ia în viitor , pentru a 
îndeplini obiectivul.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În conformitate cu principiul 
proporționalității, obiectivul care trebuie 
îndeplinit de societățile cotate la bursă ar 
trebui să fie limitat în timp și să rămână în 
vigoare numai până la înregistrarea unor 
progrese durabile în ceea ce privește 
structura pe gen a organelor de conducere. 
Din acest motiv, Comisia ar trebui să 
evalueze periodic punerea în aplicare a 
prezentei directive și să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în acest sens. Directiva urmează să 
expire la 31 decembrie 2028. Comisia ar 
trebui să stabilească, în cadrul evaluării 
sale, dacă este necesar să se prelungească 
durata de valabilitate a directivei.

(39) În conformitate cu principiul 
proporționalității, obiectivul care trebuie 
îndeplinit de societățile cotate la bursă ar 
trebui să fie limitat în timp și să rămână în 
vigoare numai până la înregistrarea unor 
progrese durabile în ceea ce privește 
structura pe gen a organelor de conducere. 
Din acest motiv, Comisia ar trebui să 
evalueze periodic punerea în aplicare a 
prezentei directive și să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în acest sens. Directiva urmează să 
expire la 31 decembrie 2028. Comisia ar 
trebui să stabilească, în cadrul evaluării 
sale, dacă este necesar să se prelungească 
durata de valabilitate a directivei. Statele 
membre ar trebui să coopereze cu 
partenerii sociali și cu societatea civilă 
pentru a-i informa în mod eficient cu 
privire la semnificația, transpunerea și 
punerea în aplicare a prezentei directivei. 



PR\940986RO.doc 15/24 PE514.670v01-00

RO

Campaniile de informare ar contribui în 
mod semnificativ la creșterea gradului de 
conștientizare în rândul companiilor 
necotate și le-ar încuraja să realizeze în 
mod proactiv echilibrul de gen.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „societate cotată la bursă” înseamnă o 
societate comercială care își are sediul într-
un stat membru și ale cărei valori 
mobiliare pot fi tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 14 din 
Directiva 2004/39/CE, în unul sau mai 
multe state membre;

1. „societate cotată la bursă” înseamnă o 
societate comercială situată într-un stat 
membru și ale cărei acțiuni pot fi 
tranzacționate pe o piață reglementată în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 
din Directiva 2004/39/CE, în unul sau mai 
multe state membre;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

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 
euro, echivalentul în moneda statului 
membru respectiv;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Excluderea întreprinderilor mici și 

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

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 de 
cel puțin 40 %. Dacă consiliul neexecutiv 
are numai trei membri, proporția de unu 
la doi este suficientă.

Or. en

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.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

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

Or. en

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.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o societate cotată la 
bursă nu îndeplinește obiectivele prevăzute 
la articolul 4 alineatul (1) sau propriile 
angajamente individuale, asumate în 
conformitate cu prezentul articol 
alineatul (1), pe lângă informațiile 
menționate la prezentul articol 
alineatul (2) se precizează motivele 
neîndeplinirii obiectivelor sau 
angajamentelor și se descriu măsurile pe
care societatea le-a adoptat sau pe care 
intenționează să le adopte în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sau angajamentelor 
respective.

(3) În cazul în care o societate cotată la 
bursă nu îndeplinește obiectivele prevăzute 
la articolul 4 alineatul (1) sau propriile 
angajamente individuale, asumate în 
conformitate cu prezentul articol 
alineatul (1), precizează într-o declarație
motivele neîndeplinirii obiectivelor sau 
angajamentelor și se descriu măsurile pe 
care societatea le-a adoptat sau pe care 
intenționează să le adopte în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sau angajamentelor 
respective. Această explicație face parte 
din informațiile menționate la alineatul 
(2).
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Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că organismul sau 
organismele desemnate în conformitate cu 
articolul 20 din Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare 
a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei 
în materie de încadrare în muncă și de 
muncă (reformă) au competențe și în 
domeniul promovării, analizării, 
monitorizării și sprijinirii echilibrului de 
gen în organele de conducere ale 
societăților cotate la bursă.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că organismul sau 
organismele desemnate în conformitate cu 
articolul 20 din Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare 
a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei 
în materie de încadrare în muncă și de 
muncă (reformă) au competențe și în 
domeniul promovării, analizării, 
monitorizării și sprijinirii echilibrului de 
gen în organele de conducere ale 
societăților cotate la bursă. În acest scop, 
statele membre colaborează în mod 
eficient cu partenerii sociali și cu 
societatea civilă.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) excluderea de la participarea la 
procedurile publice de ofertare;

Or. en

Justificare

Având în vedere responsabilitatea economică și socială a statelor membre, precum și a 
autorităților regionale și locale, este esențială consolidarea transparenței întreprinderilor 
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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.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Coraportoarele salută propunerea prin care se dă curs rezoluției Parlamentului referitoare la 
„Femeile și conducerea întreprinderilor”, adoptată în 2011 în semn de răspuns la inegalitățile 
persistente între bărbați și femei  la nivelul posturilor de vârf din cadrul întreprinderilor. 
Propunerea de directivă contribuie la protejarea principiului egalității ca valoare fundamentală 
a UE și constituie o concretizare a strategiei UE privind egalitatea de gen la toate nivelurile și 
în toate sectoarele vieții economice, așa cum a fost amintit în mai multe rânduri de către 
Parlamentul European.

În trecut, în 1984 și 1996, Consiliul European a emis două recomandări vizând încurajarea 
sectorului privat de a mări prezența femeilor la toate nivelurile decizionale și a solicitat 
Comisiei Europene să ia măsuri în acest sens. În martie 2011, Comisia a inițiat un dialog cu 
principalele societăți cotate la bursă din UE și a publicat  un document intitulat 
„Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” pe 
care societățile l-ar putea semna pentru a se angaja să mărească reprezentarea femeilor în 
cadrul consiliilor la 30%, până în 2015, respectiv la 40% până în 2020. Totuși, angajamentul a 
fost semnat într-un an doar de 24 de societăți.

În cele din urmă, progresele în creșterea prezenței femeilor au fost foarte lente în întreaga UE 
și rata de progres a fost inegală, variind de la 5% la 25%1.  Din aceste motive, coraportoarele 
sunt convinse că legiuitorul european trebuie să adopte o legislație adecvată. 

Coraportoarele consideră că articolul 157 alineatul (3) din TFUE constituie temeiul juridic 
adecvat al tuturor măsurilor obligatorii menite să garanteze aplicarea principiului egalității 
șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește locul de muncă și 
ocupația. Acest lucru a fost confirmat de comisia pentru afaceri legale la reuniunea sa din 20 
iunie 2013.

Importanța adoptării legislației UE

De-a lungul anilor, mai multe state membre au avut inițiative vizând abordarea eficientă a  
echilibrului de gen.  Unele state membre au încercat modalități de îmbunătățire a ratelor 
scăzute de implicare a femeilor în consilii adoptând legi2,  accelerând astfel, considerabil 
realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație.  
Altele au încurajat doar inițiativele și măsurile proactive adoptate de societățile comerciale, 

                                               
1 Între 2003 și 2011, proporția femeilor în consilii a crescut de la 8,5% la 13,7%, o creștere de 5,2 procente în 
puțin mai mult de opt ani. Aceasta reprezintă a rată de creștere lentă de 0,6 puncte procentuale pe an. (Sursa: 
Raportul privind progresele înregistrat al CE: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-
boards_en.pdf)

2 Belgia, Franța și Italia au instituit cote obligatorii, prevăzând și sancțiuni, iar Țările de Jos și Spania au instituit 
cote fără sancțiuni. În plus, Danemarca, Finlanda, Grecia, Austria și Slovenia au instituit norme pentru societățile 
deținute de stat. (Sursa: Raportul privind progresele înregistrat al CE)
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care s-au dovedit foarte utile, dar totuși insuficiente pentru a ajunge la rezultate concrete.   
Prin urmare, este demn de remarcat eterogenitatea măsurilor și rezultatelor la nivelul UE..

În Franța, proporția femeilor în consiliile de administrație societăților cotate în indicele CAC 
crescut cu 10 puncte procentuale, ajungând la 22,3%, între octombrie 2010 și ianuarie 2012.  
În Italia, care a adoptat o lege în 2011 prin care li se cere societăților cotate la bursă și celor de 
stat să aibă o treime femei în posturile din consiliile de conducere și supraveghere până în 
2015, a existat o creștere de 4,9 puncte procentuale între ianuarie 2012 și octombrie 2012, a  
numărului de femei în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă.

În alte state membre, au fost adoptate  măsuri de auto-reglementare la nivel național, 
obiectivele voluntare și inițiative de guvernanță corporativă (cum ar fi codurile de conduită1) 
având drept scop încurajarea numirii mai multor femei în pozițiile de conducere ale 
societăților.

Efectele pozitive ale obiectivelor obligatorii sunt o dovadă concretă a faptului că societățile 
pot să respecte măsurile menite să asigure o recrutare echilibrată a femeilor și bărbaților.  În 
plus, trebuie menționat că în statele membre în care nu au fost luate măsuri obligatorii 
societățile sunt încă departe de a atinge echilibru acceptabil între femei și bărbați.

Un cadru comun solid este esențial pentru societățile implicate în activități transfrontaliere, 
dar, de asemenea, pentru perspectivele de mobilitate și de carieră în cadrul structurilor 
decizionale ale lucrătorilor și lucrătoarelor calificate. 

Așadar, pentru a răspunde în mod eficient provocărilor cărora UE trebuie să le facă față în 
contextul vulnerabil al crizei economice, tot capitalul uman trebuie utilizat pentru a obține 
creștere, competitivitate și performanțe financiare mai mari ale societăților. Măsurile care 
vizează realizarea unui mai bun echilibru de gen consiliile societăților contribuie la acest 
obiectiv 

Directiva propusă 

Propunerea, care are la bază principiile egalității, transparenței, justiției sociale, meritocrației, 
proceduri și obiective comune, are o valoare adăugată puternică. Trebuie remarcat faptul că 
respectarea obligațiilor stabilite de această directivă va genera puține sarcini administrative 
pentru companii. Directiva va consolida justiția socială pe piața muncii, și va contribui la 
creșterea economică, deoarece utilizează integral toate resursele, competențele și capacitățile 
disponibile, astfel încât să fie valorificat în mod eficace potențialul uman al Uniunii Europene.

În plus, această propunere este în conformitate cu principiile proporționalității și 
subsidiarității.

                                               

1 În Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia 
și Marea Britanie, codurile naționale de guvernanță corporativă încurajează, într-o măsură variabilă, diversitatea 
de gen în consiliile societăților.
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Scopul acestei directive:
 Propunerea transmite un obiectiv clar de a ajunge la o proporție de 40% din sexul 
subreprezentat în funcțiile de administrator neexecutiv în toate societățile cotate la bursă, 
precum și un cadru adecvat care să le permită statelor membre și societăților să adopte 
proceduri eficiente pentru a promova echilibrule de gen în consiliile de administrație ale 
tuturor societăților cotate. Aceasta va îmbunătăți guvernanța corporativă oferind femeilor 
posibilități mai mari de a-și asuma poziții de lider decizional și de a contribui prin abilitățile 
lor la creșterea performanțelor economice ale societăților.

Domeniul de aplicare a directivei:
Coraportoarele au luat act de faptul că propunerea de directivă propune o măsură temporară 
vizând stabilirea unei strategii comune, destinată tuturor statelor membre, vizând îndeplinirea 
unui obiectiv comun: atingerea obiectivului de cel puțin 40% din sexul subreprezentat în 
rândul administratorilor neexecutivi în societățile private cotate până în 2020, respectiv în 
societățile de stat cotate,   până în 2018.

Directiva permite statelor membre să ia în considerare specificul național atunci când o 
transpun.  Prin urmare, statele membre trebuie să colaboreze îndeaproape cu societățile și 
părțile interesate, pentru a stabili proceduri și mecanisme care vor permite atingerea 
obiectivului de 40%, respectând termenul corespunzător stabilit de directivă. 

Statele membre care au aplicat deja un sistem eficient vor putea să-l păstreze, cu condiția ca 
acesta să fie la fel de eficient ca și sistemul propus în ceea ce privește atingerea obiectivului 
de a avea în consilii o proporție de cel puțin 40% din sexului subreprezentat. Mai mult, statele 
membre vor trebui să stabilească sancțiuni adecvate și cu efect de descurajare pentru 
societățile care încălcă directiva. 

Dacă obiectivul de 40% nu este atins până în 2018 pentru societățile deținute integral sau 
parțial de stat, respectiv până în 2020 pentru societățile private, statele membre se asigură că 
este îndeplinit obiectivul vizând consolidarea echilibrului de gen.

Dispoziții specifice privind companiile cotate la bursă, care sunt întreprinderi publice
Imperativele justiției și transparenței sunt mai pronunțate în ceea ce privește societățile și 
întreprinderile deținute total sau parțial de stat, care pot fi numite întreprinderi publice, în 
sensul articolului 2 litera (b) din Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006.  
Acest lucru înseamnă că transparența și egalitatea sunt esențiale pentru orice întreprindere 
asupra căreia autoritățile publice pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în 
virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la aceasta sau a 
normelor care o guvernează,  având în vedere responsabilitatea economică și socială a acestor 
societăți. De asemenea, sectorul public are incontestabil un rol de model în societate și ar 
trebui să reflecte principiile meritocrației și ale justiției sociale. Statele membre exercită o 
influență dominantă asupra societăților în cauză și, prin urmare, dispun de mai multe 
instrumente pentru a genera schimbări într-un ritm mai rapid. În acest sens, egalitatea de gen 
și o mai mare participare a femeilor la procesul decizional economic reprezintă un obiectiv 
esențial pentru societățile de stat. Prin urmare, directiva propusă impune ca aceste societăți să 
respecte obligația asigurării unei reprezentări echilibrate în consilii mai devreme decât în 
sectorul privat, respectiv până în 2018.
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Punctele principale ale propunerii coraportorilor: 

Extinderea domeniului de aplicare:
Coraportoarele subliniază importanța extinderii domeniului de aplicare a directivei, pentru a 
mări în mod eficient eficacitatea și impactul său asupra tuturor societăților cotate la bursă. 

- Indiferent de mărimea lor, toate societățile cotate trebuie să respecte obiectivul stabilit de 
directivă.  O astfel de cerință este justificată atât prin responsabilitățile lor economice și 
sociale, cât și prin importanța lor economică.

- Excluderea sectoarelor dominate de un singur gen: societățile cotate din toate domeniile, 
trebuie să respecte obiectivul stabilit de prezenta directivă, având în vedere importanța lor 
economică și responsabilitățile lor sociale și economice.

Procedură obligatorie:
Coraportoarele au subliniat că trebuie menționat explicit că directiva stabilește o obligație de 
mijloace pentru statele membre și societăți de a realiza obiectivul prin adoptarea de măsuri 
eficace.

O mai mare transparență în procedura de numire / alegere a membrilor consiliului de 
administrație neexecutiv:
Coraportoarele sprijină ferm o mai mare transparență în procedura de desemnare și alegere a 
membrilor consiliului de administrație, acesta fiind singurul mod de a garanta eficient 
diversitatea și selecția pe baza unor criterii meritocratice.

Reprezentare echilibrată: 
Pentru a realiza obiectivul egalității de gen, coraportoarele consideră că societățile ar trebui să 
ia măsurile necesare în vederea realizării unei reprezentări de cel puțin 40% pentru sexul 
subreprezentat. În cazul în care consiliul neexecutiv este format din doar trei membri, și o 
realizare a unei cote de 40% pentru ambele sexe este, prin urmare, imposibilă, este suficientă 
o proporție de unu la doi. 

Nerespectarea:
Coraportoarele consideră că societățile societățile care nu au respectat aceste prevederi trebuie 
să prezinte motivele pentru care nu au atins obiectivele sau nu și-au respectat angajamentele, 
precum și măsurile concrete pe care urmează să le adopte pentru a garanta în mod eficient 
îndeplinirea obiectivului de consolidare a echilibrului de gen.

Sancțiuni:
Mai mult chiar, coraportoarele subliniază că statele membre ar trebui să prevadă că 
societăților cotate la bursă care nu instituie, nu aplică sau nu respectă procedurile prevăzute 
pentru numirea sau alegerea administratorilor neexecutivi le sunt aplicate sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive. Ele propun adăugarea pe lista posibilelor sancțiuni propuse de 
Comisie a excluderii acestor societăți de la participarea la procedurile publice de ofertare.

Coraportoarele subliniază importanța unui sistem eficient de monitorizare și analiză. În acest 
scop, este esențial ca statele membre să comunice începând din 2017 și, ulterior, din doi în doi 
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ani, un raport privind implementarea directivei.

Îmbunătățirea informării în legătură cu directiva și eficacitatea acesteia :
Coraportoarele sunt convinse că vor trebui organizate campanii de conștientizare și de 
comunicare pentru a informa corect și eficient părțile interesate și cetățenii cu privire la 
impactul directivei asupra economiei și societății.  Campaniile de informare ar contribui în 
mod semnificativ la creșterea gradului de conștientizare în rândul societăților necotate și le-ar 
încuraja să realizeze în mod proactiv echilibrul de gen.


