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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem 
povezanih ukrepih
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0614),

– COM(2012)0614ob upoštevanju člena 294(2) in člena 157(3) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-
0382/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. februarja 
20131,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 30. maja 20132,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za pravne zadeve ter Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov v skladu s členom 51 poslovnika,

– – ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov ter mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 133, 9.5.2013, str. 68.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito izkoriščanje človeškega 
kapitala je najpomembnejši dejavnik 
konkurenčnosti gospodarstva ter je ključno 
za obvladovanje demografskih izzivov EU, 
njeno uspešno konkuriranje v 
globaliziranem gospodarstvu in 
zagotavljanje njene primerjalne prednosti v 
razmerju do tretjih držav. Vse več je 
visoko izobraženih in kvalificiranih žensk, 
kar kaže dejstvo, da je med univerzitetnimi 
diplomanti 60 odstotkov žensk. Če pri 
imenovanjih na položaje odločanja v 
gospodarstvu še naprej ne bi uporabljali 
tega kadrovskega potenciala, kvalificirani 
človeški kapital ne bi bil optimalno 
izkoriščen.

(7) Učinkovito izkoriščanje človeškega 
kapitala je najpomembnejši dejavnik 
konkurenčnosti, razvoja in rasti
gospodarstva ter je ključno za 
obvladovanje demografskih izzivov EU, 
njeno uspešno konkuriranje v 
globaliziranem gospodarstvu in 
zagotavljanje njene primerjalne prednosti v 
razmerju do tretjih držav. Vse več je 
visoko izobraženih in kvalificiranih žensk, 
kar kaže dejstvo, da je med univerzitetnimi 
diplomanti 60 odstotkov žensk. Če za 
vodstvene položaje v podjetjih in položaje
odločanja še naprej ne bi uporabljali tega 
kadrovskega potenciala, kvalificirani 
človeški kapital ne bi bil optimalno 
izkoriščen.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na ravni družb je splošno priznano, da 
zastopanost žensk v upravnem odboru 
pozitivno vpliva na upravljanje družbe, saj 
se uspešnost vodstvene skupine in 
kakovost odločanja izboljšata zaradi bolj 
raznolikega in kolektivnega mišljenja, ki 
zajema širši razpon vidikov in zato 
prispeva k sprejetju bolj uravnoteženih 
odločitev. Številne študije so poleg tega 
pokazale, da obstaja pozitivna povezava 
med uravnoteženo zastopanostjo spolov na 
najvišji vodstveni ravni ter finančno 
uspešnostjo in dobičkonosnostjo družbe.

(8) Na ravni družb je splošno priznano, da 
zastopanost žensk v upravnem odboru 
pozitivno vpliva na upravljanje družbe, saj 
se uspešnost vodstvene skupine in 
kakovost odločanja izboljšata zaradi bolj 
raznolikega in kolektivnega mišljenja, ki 
zajema širši razpon vidikov in bolj 
proaktiven poslovni model ter zato z 
namenom boljšega upoštevanja družbenih 
in potrošniških razmer prispeva k sprejetju 
bolj uravnoteženih odločitev. Številne 
študije so poleg tega pokazale, da obstaja 
pozitivna povezava med uravnoteženo 
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Povečanje zastopanosti žensk v upravnih 
odborih družb v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
lahko zato pozitivno vpliva na uspešnost 
poslovanja zadevnih družb.

zastopanostjo spolov na najvišji vodstveni 
ravni ter finančno uspešnostjo in 
dobičkonosnostjo družbe. Povečanje 
zastopanosti žensk v upravnih odborih 
družb v Uniji, ki kotirajo na borzi, lahko 
zato glede na veliko gospodarsko in 
družbeno odgovornost tovrstnih podjetij
pozitivno vpliva na gospodarsko uspešnost 
poslovanja zadevnih družb. Zato bi bilo 
treba uvesti in krepiti ukrepe za 
spodbujanje poklicnega napredovanja 
žensk na vseh vodstvenih ravneh.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Prav tako je dokazano, da lahko 
enakost na trgu dela bistveno izboljša 
gospodarsko rast. Močnejša zastopanost 
žensk v upravnih odborih družb v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, ne vpliva zgolj na ženske, 
imenovane na ta mesta, temveč prispeva 
tudi k temu, da se v podjetje privabijo 
sposobne ženske ter se poveča zastopanost 
žensk na vseh vodstvenih ravneh in med 
zaposlenimi. Zato ima večji delež žensk v 
upravnih odborih družb pozitiven učinek 
na odpravo razlik med spoloma pri 
zaposlovanju in plačilu. Optimalno 
izkoriščanje potenciala obstoječega 
sposobnega ženskega kadra bi omogočilo 
bistveno večjo donosnost izobraževanja 
tako za posameznike kot javni sektor.
Nezadostna zastopanost žensk v upravnih 
odborih družb v EU, ki kotirajo na borzi, 
pomeni zamujeno priložnost v smislu 
doseganja dolgoročne trajnostne rasti 
gospodarstev držav članic.

(9) Prav tako je dokazano, da lahko 
enakost na trgu dela bistveno izboljša 
gospodarsko rast. Močnejša zastopanost 
žensk v upravnih odborih družb v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, ne vpliva zgolj na ženske, 
imenovane na ta mesta, temveč prispeva 
tudi k temu, da se v podjetje privabijo 
sposobne ženske ter se poveča zastopanost 
žensk in prizna njihov prispevek na vseh 
vodstvenih ravneh in med zaposlenimi.
Zato ima večji delež žensk v upravnih 
odborih družb pozitiven učinek na odpravo 
razlik med spoloma pri zaposlovanju in 
plačilu. Optimalno izkoriščanje potenciala 
obstoječega sposobnega ženskega kadra bi 
omogočilo bistveno večjo donosnost 
izobraževanja tako za posameznike kot 
javni sektor. Nezadostna zastopanost žensk 
v upravnih odborih družb v EU, ki kotirajo 
na borzi, pomeni zamujeno priložnost v 
smislu doseganja dolgoročne trajnostne 
rasti gospodarstev držav članic.

Or. en



PE514.670v01-00 8/21 PR\940986SL.doc

SL

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta direktiva ni namenjena natančnemu 
usklajevanju nacionalnih zakonov o 
izbirnih postopkih in merilih glede 
kvalifikacij za mesta v upravnih odborih, 
vendar pa uvaja nekatere minimalne 
standarde, ki so potrebni za doseganje 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji, in sicer glede 
zahteve za družbe, ki kotirajo na borzi in v 
katerih zastopanost spolov ni uravnotežena, 
da odločitve v zvezi z imenovanjem 
neizvršnih direktorjev sprejemajo na 
podlagi objektivne primerjalne ocene 
kvalifikacij kandidatov v smislu 
primernosti, usposobljenosti in poklicnih 
izkušenj. Samo z ukrepom na ravni EU se 
lahko učinkovito zagotovijo enaki 
konkurenčni pogoji po vsej Uniji in 
preprečijo praktični zapleti v poslovnem 
življenju.

(14) Ta direktiva ni namenjena natančnemu 
usklajevanju nacionalnih zakonov o 
izbirnih postopkih in merilih glede 
kvalifikacij za mesta v upravnih odborih, 
vendar pa uvaja nekatere minimalne 
standarde, ki so potrebni za doseganje 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji, in sicer glede 
zahteve za družbe, ki kotirajo na borzi in v 
katerih zastopanost spolov ni uravnotežena, 
da odločitve v zvezi z imenovanjem 
neizvršnih direktorjev sprejemajo na 
podlagi objektivne primerjalne ocene 
kvalifikacij kandidatov v smislu 
primernosti, usposobljenosti in poklicnih 
izkušenj. Samo z zavezujočim ukrepom na 
ravni Unije se lahko učinkovito zagotovijo 
enaki konkurenčni pogoji po vsej Uniji in 
preprečijo praktični zapleti v poslovnem 
življenju ter vodstvenim delavcem in 
direktorjem omogoči, da v celoti 
izkoristijo možnosti, ki jih ponuja notranji 
trg.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zato bi si morala Unija prizadevati za 
večjo zastopanost žensk v upravnih 
odborih družb, s čimer bi se okrepili 
gospodarska rast in konkurenčnost 
evropskih družb ter dosegla dejanska 

(16) Zato bi si morala Unija prizadevati za 
večjo zastopanost žensk v upravnih 
odborih družb, s čimer bi se okrepili 
gospodarska rast in konkurenčnost 
evropskih družb ter dosegla dejanska 
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enakost spolov na trgu dela. Ta cilj bi bilo 
treba uresničevati z uvedbo minimalnih 
zahtev za pozitivne zavezujoče ukrepe, 
namenjene doseganju količinskega cilja 
glede zastopanosti spolov v upravnih 
odborih družb, ki kotirajo na borzi, saj so 
države članice in druge države, ki so 
izbrale to ali podobno metodo, dosegle 
najboljše rezultate pri reševanju vprašanja 
nezadostne zastopanosti žensk na položajih 
odločanja v gospodarstvu.

enakost spolov na trgu dela. Ta cilj bi bilo 
treba uresničevati z uvedbo minimalnih
skupnih zahtev Unije za pozitivne 
zavezujoče ukrepe, namenjene doseganju 
količinskega cilja glede zastopanosti 
spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi, saj so države članice in 
druge države, ki so izbrale to ali podobno 
metodo, dosegle najboljše rezultate pri 
reševanju vprašanja nezadostne 
zastopanosti žensk na položajih odločanja 
v gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta direktiva se ne bi smela 
uporabljati za mikro, mala in srednja 
podjetja (MSP), kot so opredeljena v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednje velikih podjetij, tudi če gre za 
družbe, ki kotirajo na borzi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse družbe, ki kotirajo na borzi, bi morale zaradi svojega gospodarskega pomena ter 
gospodarske in družbene odgovornosti izpolnjevati cilj direktive.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice izvršujejo prevladujoč 
vpliv v družbah, ki kotirajo na borzi in so 

(23) Države članice izvršujejo prevladujoč 
vpliv v družbah, ki kotirajo na borzi in so 
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javna podjetja v smislu člena 2(b) 
Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 
16. novembra 2006 o preglednosti 
finančnih odnosov med državami 
članicami in javnimi podjetji ter o finančni 
preglednosti znotraj določenih podjetij. 
Zaradi tega prevladujočega vpliva imajo na 
voljo instrumente za hitrejšo uvedbo 
potrebnih sprememb. Zato bi morale take 
družbe cilj najmanj 40-odstotne 
zastopanosti nezadostno zastopanega spola 
med neizvršnimi direktorji doseči že prej.

javna podjetja v smislu člena 2(b) 
Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 
16. novembra 2006 o preglednosti 
finančnih odnosov med državami 
članicami in javnimi podjetji ter o finančni 
preglednosti znotraj določenih podjetij. 
Zaradi tega prevladujočega vpliva imajo na 
voljo instrumente za hitrejšo uvedbo 
potrebnih sprememb. Zato bi morale take 
družbe cilj najmanj 40-odstotne 
zastopanosti nezadostno zastopanega spola 
med neizvršnimi direktorji doseči že prej, v 
skladu z ustreznimi mehanizmi, ki so jih 
vzpostavile države članice skladno s to 
direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Podrobneje je treba določiti način 
izračuna števila mest neizvršnih 
direktorjev, ki je potrebno za uresničitev 
ciljnega deleža, saj je za večino upravnih 
odborov zaradi njihovega skupnega 
števila članov matematično mogoče le 
preseči 40-odstotni delež ali ostati pod 
njim. Zato bi moralo biti število mest v 
upravnih odborih, ki je potrebno za 
uresničitev ciljnega deleža, tisto, ki je 
najbliže 40 odstotkom. Pri tem družbam, 
ki kotirajo na borzi, ne bi bilo treba 
imenovati članov nezadostno zastopanega 
spola na polovico ali več mest neizvršnih 
direktorjev, da bi se izognili diskriminaciji 
predstavnikov prvotno prekomerno 
zastopanega spola. Tako bi na primer 
morali člani nezadostno zastopanega spola 
zasedati vsaj eno mesto v upravnih odborih 
s tremi ali štirimi neizvršnimi direktorji, 
vsaj dve mesti v upravnih odborih s petimi 
ali šestimi neizvršnimi direktorji in vsaj tri 

(24) Kjer upravni odbor sestavljajo samo 
trije neizvršni direktorji, je matematično
nemogoče doseči več kot 40-odstotni delež
zastopanosti obeh spolov. Zato bi morali v 
takšnih primerih člani nezadostno 
zastopanega spola zasedati vsaj eno mesto 
v upravnih odborih s tremi neizvršnimi 
direktorji.



PR\940986SL.doc 11/21 PE514.670v01-00

SL

mesta v upravnih odborih s sedmimi ali 
osmimi neizvršnimi direktorji.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Države članice bi morale v skladu s to 
sodno prakso zagotoviti, da izbira najbolj 
kvalificiranih kandidatov za neizvršne 
direktorje temelji na primerjavi kvalifikacij 
posameznih kandidatov na podlagi vnaprej 
določenih, jasnih, nevtralno formuliranih in 
nedvoumnih meril. Primeri vrst meril za 
izbor, ki bi jih družbe lahko uporabljale, 
vključujejo poklicne izkušnje pri izvajanju 
vodstvenih in/ali nadzornih nalog, 
poznavanje ustreznih področij, kot so 
finance, kontrola ali upravljanje človeških 
virov, vodstvene in komunikacijske 
spretnosti ter sposobnosti mreženja.
Prednost bi bilo treba dati kandidatu 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj ter če 
objektivna ocena, ki upošteva vsa merila, 
povezana s posameznim kandidatom, ne 
pretehta v korist kandidata nasprotnega 
spola.

(26) Države članice bi morale v skladu s to 
sodno prakso zagotoviti, da izbira najbolj 
kvalificiranih kandidatov za neizvršne 
direktorje temelji na primerjavi kvalifikacij 
posameznih kandidatov na podlagi vnaprej 
določenih, jasnih, nevtralno formuliranih in 
nedvoumnih meril. Primeri vrst meril za 
izbor, ki bi jih družbe lahko uporabljale, 
vključujejo poklicne izkušnje pri izvajanju 
vodstvenih in/ali nadzornih nalog, 
poznavanje ustreznih področij, kot so 
finance, kontrola ali upravljanje človeških 
virov, vodstvene spretnosti, mednarodne 
izkušnje in komunikacijske spretnosti ter 
sposobnosti mreženja. Prednost bi bilo 
treba dati kandidatu nezadostno 
zastopanega spola, če je ta kandidat enako 
kvalificiran kot kandidat nasprotnega spola 
v smislu primernosti, usposobljenosti in 
poklicnih izkušenj ter če objektivna ocena, 
ki upošteva vsa merila, povezana s 
posameznim kandidatom, ne pretehta v 
korist kandidata nasprotnega spola.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ker zastopanost spolov med 
zaposlenimi neposredno vpliva na 
razpoložljivost kandidatov nezadostno 
zastopanega spola, lahko države članice 
določijo, da posamezni družbi ni treba 
doseči cilja iz te direktive, če predstavniki 
nezadostno zastopanega spola 
predstavljajo manj kot 10 odstotkov njenih 
zaposlenih.

črtano

Or. en

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.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale od družb, ki 
kotirajo na borzi, zahtevati, da informacije 
o zastopanosti spolov v upravnih odborih 
ter o tem, kako so dosegle cilje iz te 
direktive, vsako leto predložijo pristojnim 
nacionalnim organom, da bi lahko ocenili 
napredek posameznih družb, ki kotirajo na 
borzi, pri doseganju uravnotežene 
zastopanosti spolov med direktorji. Take 
informacije bi morale biti objavljene, če 
zadevna družba ne bi dosegala cilja, pa bi 
morale vključevati tudi opis ukrepov, ki jih 
je družba sprejela ali jih namerava sprejeti, 
da bi dosegla cilj.

(34) Države članice bi morale od družb, ki 
kotirajo na borzi, zahtevati, da informacije 
o zastopanosti spolov v upravnih odborih 
ter o tem, kako so dosegle cilje iz te 
direktive, vsako leto predložijo pristojnim 
nacionalnim organom, da bi lahko ocenili 
napredek posameznih družb, ki kotirajo na 
borzi, pri doseganju uravnotežene 
zastopanosti spolov med direktorji. Take 
informacije bi morale biti objavljene, če 
zadevna družba ne bi dosegala cilja, pa bi 
morale vključevati tudi opis ukrepov, ki jih 
je družba sprejela ali jih namerava sprejeti, 
da bi dosegla cilj. Poleg tega bi morale 
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družbe, ki niso izpolnile ciljev ali zavez, 
upravičiti svoje razloge za to ter predložiti 
opis konkretnih ukrepov, ki so jih že 
sprejele in ki jih nameravajo v prihodnje 
sprejeti za uresničitev cilja. 

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) V skladu z načelom sorazmernosti bi 
moral biti cilj, ki ga morajo doseči družbe, 
ki kotirajo na borzi, časovno omejen, prav 
tako pa bi moral veljati le, dokler ni 
dosežen trajen napredek v zvezi z 
zastopanostjo spolov v upravnih odborih.
Zato bi morala Komisija redno 
pregledovati uporabo te direktive ter o tem 
poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.
Direktiva preneha veljati 
31. decembra 2028. Komisija bi morala v 
pregledu oceniti, ali bi bilo treba po poteku 
tega obdobja trajanje direktive podaljšati.

(39) V skladu z načelom sorazmernosti bi 
moral biti cilj, ki ga morajo doseči družbe, 
ki kotirajo na borzi, časovno omejen, prav 
tako pa bi moral veljati le, dokler ni 
dosežen trajen napredek v zvezi z 
zastopanostjo spolov v upravnih odborih.
Zato bi morala Komisija redno 
pregledovati uporabo te direktive ter o tem 
poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.
Direktiva preneha veljati 
31. decembra 2028. Komisija bi morala v 
pregledu oceniti, ali bi bilo treba po poteku 
tega obdobja trajanje direktive podaljšati.
Države članice bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji in civilno družbo, da 
bodo ustrezno seznanjeni s pomenom, 
prenosom in izvajanjem te direktive. 
Kampanje za obveščanje javnosti bi 
znatno prispevale k ozaveščanju družb, ki 
ne kotirajo na borzi, in jih spodbujale k 
proaktivnemu doseganju uravnotežene 
zastopanosti spolov.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „družba, ki kotira na borzi“ pomeni 
družbo, ki je registrirana v državi članici 
in katere vrednostni papirji so uvrščeni na 
organiziran trg v smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES v eni ali več državah 
članicah;

(1) „družba, ki kotira na borzi“ pomeni 
družbo s sedežem v državi članici in katere
delnice so uvrščene na organiziran trg v 
smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES v eni ali več državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

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

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
izključitev malih in srednjih podjetij

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

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

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. Če odbor neizvršnih 
direktorjev sestavljajo samo trije člani, 
zadošča razmerje ena proti dve.

Or. en

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.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

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 

črtano
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nezadostno zastopanega spola 
predstavljajo manj kot 10 odstotkov 
njihovih zaposlenih.

Or. en

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.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če družba, ki kotira na borzi, ne uresniči 
ciljev iz člena 4(1) ali svojih posameznih 
zavez, ki jih je sprejela v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, v informacije iz 
odstavka 2 tega člena vključi razloge za 
neskladnost s cilji ali zavezami ter opis 
ukrepov, ki jih je sprejela ali jih namerava 
sprejeti za uresničevanje teh ciljev ali 
zavez.

3. Če družba, ki kotira na borzi, ne uresniči 
ciljev iz člena 4(1) ali svojih posameznih 
zavez, ki jih je sprejela v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, predloži izjavo o 
razlogih za neskladnost s cilji ali zavezami 
ter opis ukrepov, ki jih je sprejela ali jih 
namerava sprejeti za uresničevanje teh 
ciljev ali zavez. Razlaga je del informacij 
iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da so organ ali 
organi, določeni v skladu s členom 20 
Direktive 2006/54/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter 

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da so organ ali 
organi, določeni v skladu s členom 20 
Direktive 2006/54/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter 
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enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu
(preoblikovano), pristojni tudi za 
spodbujanje, analiziranje, spremljanje in 
podpiranje uravnotežene zastopanosti 
spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi.

enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu
(preoblikovano), pristojni tudi za 
spodbujanje, analiziranje, spremljanje in 
podpiranje uravnotežene zastopanosti 
spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi. V ta namen države 
članice učinkovito sodelujejo s socialnimi 
partnerji in civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izključitev iz javnega razpisa;

Or. en

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.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Soporočevalki pozdravljata predlog kot nadaljnji ukrep na podlagi resolucije Parlamenta 
„Ženske in vodenje podjetij“, sprejete leta 2011, in glede na še vedno obstoječe neenakosti na 
vodilnih položajih družb. Predlagana direktiva prispeva k varovanju načela enakosti kot 
ustanovne vrednote EU in pomeni konkretizacijo strategije EU za enakost spolov na vseh 
ravneh in v vseh sektorjih gospodarskega življenja, kot je ob mnogih priložnostih opozoril
Evropski parlament.

Leta 1984 in 1996 je Evropski svet izdal dve priporočili, ki sta spodbujali zasebni sektor k 
povečanju udeležbe žensk na vseh ravneh odločanja, in pozval Evropsko komisijo, naj 
sprejme ukrepe na tem področju. Marca 2011 je Komisija vzpostavila dialog z velikimi 
družbami v EU, ki kotirajo na borzi, in izdala „Izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah 
evropskih podjetij“, ki so jo družbe lahko podpisale in se tako zavezale, da bodo povečale 
zastopanost žensk v svojih upravnih odborih na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020. 
Toda v naslednjem letu je izjavo podpisalo samo 24 podjetij.

Na splošno je napredek pri povečevanju zastopanosti žensk zelo počasen1  po vsej EU, stopnja 
napredka pa je zelo neenakomerna in znaša od 5 % do 25 %. Zato sta soporočevalki 
prepričani, da bi moral evropski zakonodajalec sprejeti ustrezno zakonodajo. 

Soporočevalki menita, da je člen 157(3) PDEU ustrezna 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. To je potrdil tudi Odbor za 
pravne zadeve na svoji seji dne 20. junija 2013.

Pomen sprejetja zakonodaje EU

V zadnjih letih so mnoge države članice sprejele pobude za učinkovitejšo obravnavo 
vprašanja uravnotežene zastopanosti spolov. Nekatere države članice so nizko stopnjo 
zastopanosti žensk v upravnih odborih poskušale izboljšati s sprejemanjem zakonodaje2 , kar 
je občutno pospešilo proces doseganja uravnotežene zastopanosti žensk in moških v upravnih 
odborih. Druge države članice so zgolj spodbujale proaktivne pobude in ukrepe družb, ki so 
se izkazali za zelo koristne, a so še vedno nezadostni za doseganje otipljivih rezultatov. Zato 
je treba omeniti, da po vsej EU še vedno obstajajo velike razlike tako glede ukrepov kot 
rezultatov.

                                               

1 Od leta 2003 do leta 2011 se je delež žensk v upravnih odborih z 8,5 % povečal na 13,7 %, kar pomeni dvig za 
5,2 odstotne točke v malo več kot osmih letih. To kaže na počasno povprečno stopnjo sprememb, ki znaša 
približno 0,6 odstotne točke letno. (Vir: Poročilo Evropske komisije o napredku: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)

2 Belgija, Francija in Italija so uzakonile kvote s sankcijami, medtem ko sta Nizozemska in Španija uzakonili 
kvote brez sankcij. Poleg tega imajo Danska, Finska, Grčija, Avstrija in Slovenija natančna pravila v zvezi z 
družbami v državni lasti. (vir: Poročilo Evropske komisije o napredku)
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V Franciji se je delež žensk v upravnih odborih francoskih družb CAC 40 med oktobrom 
2010 in januarjem 2012 povečal za 10 odstotnih točk na 22,3 %. V Italiji, ki je leta 2011 
sprejela zakon, po katerem morajo v družbah, ki kotirajo na borzi, in družbah v državni lasti 
do leta 2015 tretjino mest v upravi in nadzornem svetu zasedati ženske, se je število žensk v 
upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi, med januarjem 2012 in oktobrom 2012 povečalo 
za 4,9 odstotne točke.

V drugih državah članicah so bile nacionalne pobude za samourejanje, prostovoljne cilje in 
upravljanje družb (kot so kodeksi ravnanja1) namenjene spodbujanju družb k imenovanju 
večjega števila žensk na vodilne položaje.

Pozitivni učinki zavezujočih ciljev so otipljiv dokaz, da jih družbe lahko dosežejo s 
sprejemanjem ukrepov za zagotavljanje zaposlovanja, uravnoteženega po spolu. Poleg tega je 
treba omeniti, da so v državah članicah, ki niso sprejele nobenih zavezujočih ukrepov, družbe 
še vedno daleč od sprejemljive zastopanosti obeh spolov.

Trden skupni okvir je bistven za družbe, ki sodelujejo v čezmejnih dejavnostih, pa tudi za 
mobilnost in poklicne možnosti v organih odločanja, ki jih sestavljajo usposobljeni zaposleni 
moškega in ženskega spola. 

In končno, za učinkovito obravnavo izzivov, s katerimi se EU sooča v občutljivih okoliščinah 
gospodarske krize, je treba za doseganje rasti, konkurenčnosti in finančne uspešnosti družb 
uporabiti ves človeški kapital. Ukrepi za doseganje bolj uravnotežene zastopanosti spolov v 
upravnih odborih prispevajo k temu cilju. 

Predlagana direktiva 

Predlog, utemeljen na načelih enakosti, preglednosti, upoštevanju zaslug, pravičnosti, skupnih 
postopkih in ciljih, ima veliko dodano vrednost. Treba je omeniti, da bo skladnost z 
obveznostmi, ki jih določa direktiva, družbam naložila omejene upravne obremenitve. 
Direktiva bo izboljšala socialno pravičnost na trgu dela ter prispevala h gospodarski rasti s 
celovito uporabo vseh razpoložljivih virov, znanj in spretnosti ter prednosti, kar bo omogočilo 
učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala v EU.

Poleg tega je predlog skladen z načeli sorazmernosti in subsidiarnosti.

Namen direktive:
Predlog vsebuje jasen cilj 40-odstotne zastopanosti nezadostno zastopanega spola na 
neizvršnih položajih vseh javnih družb, ki kotirajo na borzi, in ustrezen okvir za države 
članice in družbe za oblikovanje učinkovitih postopkov za spodbujanje uravnotežene 
zastopanosti spolov v upravnih odborih vseh družb, ki kotirajo na borzi. Izboljšal bo 
upravljanje podjetij, ker ženskam ponuja večje možnosti, da zasedejo vodilne položaje ter s 

                                               

1 V Avstriji, Belgiji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, Poljskem, v 
Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu nacionalni pravilniki za upravljanje družb v različnem obsegu 
spodbujajo uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih družb. 
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svojimi znanji in spretnostmi povečajo gospodarsko uspešnost družb.

Področje uporabe direktive:
Soporočevalki ugotavljata, da predlagana direktiva opredeljuje začasen ukrep za določitev 
jasne skupne strategije za vse države članice za uresničitev skupnega cilja: dosego vsaj 40-
odstotne zastopanosti nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji zasebnih 
družb, ki kotirajo na borzi, do leta 2020, oziroma enak delež zastopanosti med neizvršnimi 
direktorji družb, ki so v državni lasti in kotirajo na borzi, do leta 2018.

Direktiva državam članicam omogoča, da med njenim prenosom upoštevajo nacionalne 
posebnosti. Zato bi morale države članice tesno sodelovati z družbami in zainteresiranimi 
stranmi pri oblikovanju ustreznih postopkov in mehanizmov, ki bodo omogočili doseganje 
40-odstotnega cilja ob hkratnem upoštevanju roka, ki ga določa direktiva. 

Države članice, ki že imajo vzpostavljen učinkovit sistem, ga bodo lahko ohranile pod 
pogojem, da bo pri doseganju najmanj 40-odstotne zastopanosti nezadostno zastopanega spola 
v upravnih odborih enako učinkovit kot predlagani sistem. Poleg tega bodo države članice 
morale določiti ustrezne in odvračilne sankcije za družbe, ki bodo kršile direktivo.  

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, države članice zagotovijo, da bo cilj bolj 
uravnotežene zastopanosti spolov dosežen.

Posebne določbe za družbe, ki kotirajo na borzi in so javna podjetja
Zahteve po pravičnosti in preglednosti so strožje v zvezi z družbami in podjetji, ki so v celoti 
ali delno v lasti države in za katere je mogoče trditi, da so javna podjetja v smislu člena 2 (b) 
Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006. To pomeni kateri koli podjetje, v 
katerem lahko javni organi neposredno ali posredno izvršujejo prevladujoč vpliv zaradi 
svojega lastništva, svojega finančnega sodelovanja v njem ali predpisov, ki ga urejajo. Glede 
na gospodarsko in družbeno odgovornost takih družb sta okrepljena preglednost in enakost 
bistvenega pomena. Poleg tega ni mogoče zanikati, da ima javni sektor v družbi vlogo 
vzornika, zato bi moral odražati upoštevanje zaslug in socialno pravičnost. Države članice v 
takih družbah izvršujejo prevladujoč vpliv ter imajo zato več instrumentov za hitrejšo uvedbo 
sprememb. V tem smislu sta enakost spolov in večja udeležba žensk pri sprejemanju 
gospodarskih odločitev bistven cilj družb v državni lasti. Zato predlagana direktiva 
predpisuje, da morajo take družbe izpolniti obveznost uravnotežene zastopanosti spolov v 
upravnih odborih prej kot v zasebnem sektorju, in sicer do leta 2018.

Glavne točke predloga soporočevalk: 

Razširitev področja uporabe:
Soporočevalki poudarjata pomen razširitve področja uporabe direktive za učinkovito 
povečanje njene veljavnosti in vpliva v vseh družbah, ki kotirajo na borzi. 

– Neodvisno od svoje velikosti bi morale vse družbe, ki kotirajo na borzi, izpolniti cilj, 
določen v direktivi. To zahtevo upravičujejo tako njihove gospodarske in družbene 
odgovornosti kot njihov gospodarski pomen.
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– Vključitev sektorjev, v katerih prevladuje en sam spol: družbe iz vseh sektorjev, ki kotirajo 
na borzi, bi morale zaradi svojega gospodarskega pomena ter gospodarske in družbene 
odgovornosti izpolnjevati cilj direktive.

Zavezujoč postopek:
Soporočevalki poudarjata, da bi bilo treba izrecno navesti, da direktiva državam članicam in 
družbam nalaga obveznost doseganja cilja s sprejetjem učinkovitih ukrepov.

Večja preglednost v postopku imenovanja/izvolitve neizvršnih članov upravnih odborov: 
Soporočevalki močno podpirata okrepljeno preglednost v postopku imenovanju in izvolitve 
članov upravnih odborov, ker je to edini način, da se učinkovito zajamčita raznolikost in 
izbira na podlagi upoštevanja zaslug.

Uravnotežena zastopanost: 
Soporočevalki sta prepričani, da bi družbe za dosego cilja enakosti spolov morale sprejeti 
potrebne ukrepe za doseganje vsaj 40-odstotne zastopanosti nezadostno zastopanega spola.
Kjer upravni odbor sestavljajo samo trije neizvršni direktorji in 40-odstotne kvote torej ni 
mogoče doseči za enega od spolov, zadošča razmerje ena proti dve. 

Neizpolnjevanje pravil:
Soporočevalki menita, da bi morale družbe, ki niso izpolnile pogojev, utemeljiti, zakaj niso 
dosegle ciljev ali uresničile zavez, in navesti, katere konkretne ukrepe nameravajo sprejeti kot 
učinkovito jamstvo, da bo cilj bolj uravnotežene zastopanosti spolov dosežen.

Sankcije:
Poleg tega soporočevalki poudarjata, da morajo države članice zagotoviti uporabo 
učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij za družbe, ki kotirajo na borzi in ne uvedejo, 
uporabljajo ali spoštujejo predvidenih postopkov za imenovanje ali izvolitev neizvršnih 
direktorjev. Predlagata, da se na seznam možnih sankcij, ki jih predlaga Komisija, doda 
izključitev iz javnih razpisov.

Soporočevalki poudarjata pomen učinkovitih nadaljnjih ukrepov in pregledov. V ta namen je 
bistvenega pomena, da države članice od leta 2017 dalje in nato vsaki dve leti predložijo 
poročilo o izvajanju direktive. 

Krepitev učinkovitosti direktive in obveščanja javnosti:
Soporočevalki sta prepričani, da bo treba pripraviti programe ozaveščanja in komunikacijske 
kampanje za pravilno in učinkovito obveščanje zainteresiranih strani in državljanov o učinku 
direktive na gospodarstvo in družbo. Programi za obveščanje javnosti bodo bistvenega 
pomena za ozaveščanje družb, ki ne kotirajo na borzi, in jih bodo spodbujali k proaktivnemu 
doseganju uravnotežene zastopanosti spolov.


