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Módosítás 43
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről

a tőzsdén jegyzett társaságok és 
közvállalkozások igazgatói körében a 
nemek közötti egyensúly javításáról és 
kapcsolódó intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 44
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről

a tőzsdén jegyzett társaságok és a kis- és 
középvállalkozások nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. ro

Módosítás 45
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkahelyeken a nemek közötti 
egyenlőség elérése érdekében a 
társaságon belül minden szinten meg kell 
valósulnia a döntéshozatal nemek 
szempontjából kiegyensúlyozott 
modelljének, miközben biztosítani kell a 
szegénység elnőiesedését jelentős 
mértékben fokozó, a nemek közötti 
bérezési különbségek megszüntetését is.

Or. en

Módosítás 46
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Minden uniós intézménynek és 
ügynökségnek be kell tartania a nemek 
közötti egyenlőség elvét a belső 
személyzeti politikáikban, különösen 
azáltal, hogy az érintett testületeken belül 
minden szinten biztosítják a nemek 
szempontjából kiegyensúlyozott 
döntéshozatalt.

Or. en

Módosítás 47
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége szempontjából, és 
kulcsfontosságú az EU előtt álló 
demográfiai kihívások megoldásához, a 
globális gazdaságban való sikeres 
versenyzéshez, és a harmadik országokkal 
szembeni versenyelőny biztosításához. A
magasan képzett és képesítést szerzett nők 
száma folyamatosan növekszik, amit az is 
bizonyít, hogy az egyetemeken végzők 
60%-a nő. Ha továbbra se történne meg a 
gazdasági döntéshozó pozíciókra történő 
kinevezések során ennek az erőforrásnak a 
kiaknázása, az a képzett humántőke 
felhasználásának kudarcát jelentené.

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége szempontjából, és 
kulcsfontosságú az EU előtt álló 
demográfiai kihívások megoldásához, a 
globális gazdaságban való sikeres 
versenyzéshez, és a harmadik országokkal 
szembeni versenyelőny biztosításához. 
Számos magasan képzett és képesítést 
szerzett nő van jelen a munkaerőpiacon, 
számuk pedig folyamatosan növekszik, 
amit az is bizonyít, hogy az egyetemeken 
végzők 60%-a nő. Ha továbbra se történne 
meg a gazdasági döntéshozó pozíciókra 
történő kinevezések során ennek az 
erőforrásnak a kiaknázása, az a képzett 
humántőke felhasználásának kudarcát 
jelentené.

Or. en

Módosítás 48
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége szempontjából, és 
kulcsfontosságú az EU előtt álló 
demográfiai kihívások megoldásához, a 
globális gazdaságban való sikeres 
versenyzéshez, és a harmadik országokkal 
szembeni versenyelőny biztosításához. A 
magasan képzett és képesítést szerzett nők 
száma folyamatosan növekszik, amit az is 
bizonyít, hogy az egyetemeken végzők 
60%-a nő. Ha továbbra se történne meg a 
gazdasági döntéshozó pozíciókra történő 
kinevezések során ennek az erőforrásnak a 

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége szempontjából, és 
kulcsfontosságú az EU előtt álló, egyre 
növekvő demográfiai kihívások 
megoldásához, a globális gazdaságban való 
sikeres versenyzéshez, és a harmadik 
országokkal szembeni versenyelőny 
biztosításához. A magasan képzett és 
képesítést szerzett nők száma folyamatosan 
növekszik, amit az is bizonyít, hogy az 
egyetemeken végzők 60%-a nő. Ha 
továbbra se történne meg a gazdasági 
döntéshozó pozíciókra történő kinevezések 
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kiaknázása, az a képzett humántőke 
felhasználásának kudarcát jelentené.

során ennek az erőforrásnak a kiaknázása, 
az a képzett humántőke felhasználásának 
kudarcát jelentené.

Or. en

Módosítás 49
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A nemek közötti egyenlőség 
előmozdításának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak olyan rendelkezéseket kell 
hozniuk, amelyek segítségével a férfiak és 
a nők össze tudják egyeztetni a munkát a 
családi élettel, elsősorban rugalmas 
beosztás és a gondozási feladatokat ellátók 
számára támogatás formájában.

Or. en

Módosítás 50
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A társaságok szintjén széles körben 
elismert, hogy a nők jelenléte a 
vezetőtestületekben a vállalati irányítás 
javulásához vezet, mivel a 
csapatteljesítmény és a döntéshozatal 
minősége javul a többféle nézőpontot 
tartalmazó, színesebb és összetett 
gondolkodásforma következtében, és így 
kiegyensúlyozottabb határozatok 
születnek. Több tanulmány is kimutatta, 
hogy pozitív kapcsolat áll fenn a felső 

(8) A társaságok szintjén széles körben 
elismert, hogy a nők jelenléte a 
vezetőtestületekben a vállalati irányítás 
javulásához vezet, mivel a 
csapatteljesítmény növekszik, a 
döntéshozatal minősége pedig javul a 
kiegyensúlyozottabb nézőpont
következtében. Több tanulmány is 
kimutatta, hogy pozitív kapcsolat áll fenn a 
felső vezetés nemi sokszínűsége és a 
társaság pénzügyi teljesítménye és 
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vezetés nemi sokszínűsége és a társaság 
pénzügyi teljesítménye és nyereségessége 
között. A női részvétel növelése az Európai 
Unióban jelenlevő nyilvánosan jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben ezért pozitív 
hatással járhat az érintett társaságok 
teljesítményére.

nyereségessége között. A női részvétel 
növelése az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben ezért pozitív hatással 
kell hogy járjon az érintett társaságok 
teljesítményére.

Or. en

Módosítás 51
Bauer Edit

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerő-piaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti tehetséges nők vonzását a 
társasághoz, valamint a nők fokozottabb 
jelenlétének biztosítását a vezetőség 
minden szintjén és a munkavállalók 
körében. Ezért amennyiben a nők nagyobb 
arányban vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, zárulhat az olló a 
nemek közötti foglalkozatási és a bérezési 
különbségek tekintetében. A rendelkezésre 
álló női tehetségtartalék maradéktalan 
kiaknázása komoly előrelépést jelentene az 
oktatás megtérülése tekintetében mind az 
egyének, mind a közszektor 
szempontjából. A női részvétel alacsony 
szintje az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
igazgatótanácsaiban általában véve 
elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerő-piaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti tehetséges nők vonzását a 
társasághoz, valamint a nők fokozottabb 
jelenlétének biztosítását a vezetőség 
minden szintjén és a munkavállalók 
körében. Ezért amennyiben a nők nagyobb 
arányban vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, esetleg zárulhat az olló 
a nemek közötti foglalkozatási és a 
bérezési különbségek tekintetében. A 
rendelkezésre álló női tehetségtartalék 
maradéktalan kiaknázása komoly 
előrelépést jelentene az oktatás 
megtérülése tekintetében mind az egyének, 
mind a közszektor szempontjából. A női 
részvétel alacsony szintje az Európai 
Unióban jelenlevő nyilvánosan jegyzett 
társaságok igazgatótanácsaiban általában 
véve elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.
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Or. en

Módosítás 52
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerő-piaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti tehetséges nők vonzását a 
társasághoz, valamint a nők fokozottabb 
jelenlétének biztosítását a vezetőség 
minden szintjén és a munkavállalók 
körében. Ezért amennyiben a nők nagyobb 
arányban vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, zárulhat az olló a 
nemek közötti foglalkozatási és a bérezési 
különbségek tekintetében.. A rendelkezésre 
álló női tehetségtartalék maradéktalan 
kiaknázása komoly előrelépést jelentene az 
oktatás megtérülése tekintetében mind az 
egyének, mind a közszektor 
szempontjából. A női részvétel alacsony 
szintje az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
igazgatótanácsaiban általában véve 
elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerő-piaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti tehetséges nők vonzását a 
társasághoz, valamint a nők fokozottabb 
jelenlétének biztosítását a vezetőség 
minden szintjén és a munkavállalók 
körében. Ezért amennyiben a nők nagyobb 
arányban vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, nagy eséllyel zárulhat 
az olló a nemek közötti foglalkozatási és a 
bérezési különbségek tekintetében. A 
rendelkezésre álló női tehetségtartalék 
maradéktalan kiaknázása komoly 
előrelépést jelentene az oktatás 
megtérülése tekintetében mind az egyének, 
mind a közszektor szempontjából. A női 
részvétel alacsony szintje az Európai 
Unióban jelenlevő nyilvánosan jegyzett 
társaságok igazgatótanácsaiban általában 
véve elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 53
Licia Ronzulli
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nők aránya a társasági 
vezetőtestületekben nagyon lassan 
emelkedik, az elmúlt években átlagosan évi 
0,6%-kal. A javulás üteme jelentősen eltér 
az egyes tagállamokban, és ez nagyon 
eltérő eredményekhez vezetett. Azokban a 
tagállamokban, ahol kötelező 
intézkedéseket léptettek életbe, sokkal 
jelentősebb haladás volt megfigyelhető. A 
tagállamok közötti növekvő eltérések 
valószínűleg még markánsabbá fognak
válni, tekintettel a vezetőtestületekben a 
nők részvételének növelését célzó nagyon 
eltérő tagállami megközelítésekre.

(11) A nők aránya a társasági 
vezetőtestületekben nagyon lassan 
emelkedik, az elmúlt években átlagosan évi 
0,6%-kal. A javulás üteme jelentősen eltér 
az egyes tagállamokban, és ez nagyon 
eltérő eredményekhez vezetett. Azokban a 
tagállamokban, ahol kötelező 
intézkedéseket léptettek életbe, sokkal 
jelentősebb haladás volt megfigyelhető. A 
tagállamok közötti növekvő eltérések 
valószínűleg még markánsabbá fognak
válni, tekintettel a vezetőtestületekben a 
nők részvételének növelését célzó nagyon 
eltérő tagállami megközelítésekre. 
Ajánlatos ezért, hogy a tagállamok 
megosszák egymás között az 
információkat és a bevált gyakorlatokat 
annak érdekében, hogy a nemek közötti 
egyensúly előmozdítására irányuló 
intézkedések elfogadása révén jobb 
eredményeket érjenek el.

Or. it

Módosítás 54
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A vezetői posztra pályázó nők 
továbbra is akadályokba ütköznek, 
elsősorban a munka és a magánélet 
közötti egyensúly elérését segítő eszközök 
hiánya miatt. Intézkedéseket kell hozni 
ezért a dolgozó anyák támogatására, 
például vállalati gyermek-felügyeleti 
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szolgáltatások létrehozásával.

Or. it

Módosítás 55
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vezetőtestületi álláshelyek esetében 
a kiválasztási eljárások és a minősítési 
szempontok átláthatóságának a legtöbb 
tagállamban fennálló jelenlegi hiánya 
komoly akadályát jelenti a fokozottabb 
nemi sokszínűségnek a vezetőtestületi 
tagok körében, és károsan befolyásolja 
mind a vezetőtestületi tagjelöltek karrierjét 
és szabad mozgását, mind a befektetői 
döntéseket. Az átláthatóság említett hiánya 
visszatartja a vezetőtestületi álláshelyek 
azon lehetséges jelöltjeit a pályázástól, 
akinek a képességeire a leginkább szükség 
lenne, illetve attól, hogy megtámadják a 
nemi elfogultságra visszavezethető 
kinevezéseket, ezáltal korlátozódik a belső 
piacon belüli szabad mozgásuk. Másrészről 
a befektetők eltérő befektetési stratégiákat 
követnek, melyekhez információkra van 
szükség a vezetőtestület tagjainak 
szakértelmével és kompetenciáival 
kapcsolatban is. A vezetőtestületi tagok 
minősítési követelményeinek és 
kiválasztási eljárásának nagyobb 
átláthatósága lehetővé teszi a befektetők 
számára, hogy jobban felmérjék a társaság 
üzleti stratégiáját, és hogy megfelelő 
mennyiségű ismeret birtokában hozzanak 
döntéseket.

(13) A vezetőtestületi álláshelyek esetében 
a kiválasztási eljárások és a minősítési 
szempontok átláthatóságának a legtöbb 
tagállamban fennálló jelenlegi hiánya 
komoly akadályát jelenti a fokozottabb 
nemi sokszínűségnek a vezetőtestületi 
tagok körében, és károsan befolyásolja 
mind a vezetőtestületi tagjelöltek karrierjét 
és a munkaerő-piaci szabad mozgását, 
mind a befektetői döntéseiket. Az 
átláthatóság említett hiánya visszatartja a 
vezetőtestületi álláshelyek azon lehetséges 
jelöltjeit a pályázástól, akinek a 
képességeire a leginkább szükség lenne, 
illetve attól, hogy megtámadják a nemi 
elfogultságra visszavezethető 
kinevezéseket, ezáltal korlátozódik a belső 
piacon belüli szabad mozgásuk. Másrészről 
a befektetők eltérő befektetési stratégiákat 
követnek, melyekhez információkra van 
szükség a vezetőtestület tagjainak 
szakértelmével és kompetenciáival 
kapcsolatban is. A vezetőtestületi tagok 
minősítési követelményeinek és 
kiválasztási eljárásának nagyobb 
átláthatósága lehetővé teszi a befektetők 
számára, hogy jobban felmérjék a társaság 
üzleti stratégiáját, és hogy megfelelő 
mennyiségű ismeret birtokában hozzanak 
döntéseket.
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Módosítás 56
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vezetőtestületi álláshelyek esetében 
a kiválasztási eljárások és a minősítési 
szempontok átláthatóságának a legtöbb 
tagállamban fennálló jelenlegi hiánya 
komoly akadályát jelenti a fokozottabb 
nemi sokszínűségnek a vezetőtestületi 
tagok körében, és károsan befolyásolja 
mind a vezetőtestületi tagjelöltek karrierjét 
és szabad mozgását, mind a befektetői 
döntéseket. Az átláthatóság említett hiánya 
visszatartja a vezetőtestületi álláshelyek 
azon lehetséges jelöltjeit a pályázástól, 
akinek a képességeire a leginkább szükség 
lenne, illetve attól, hogy megtámadják a 
nemi elfogultságra visszavezethető 
kinevezéseket, ezáltal korlátozódik a belső 
piacon belüli szabad mozgásuk. Másrészről 
a befektetők eltérő befektetési stratégiákat 
követnek, melyekhez információkra van 
szükség a vezetőtestület tagjainak 
szakértelmével és kompetenciáival 
kapcsolatban is. A vezetőtestületi tagok 
minősítési követelményeinek és 
kiválasztási eljárásának nagyobb 
átláthatósága lehetővé teszi a befektetők 
számára, hogy jobban felmérjék a társaság 
üzleti stratégiáját, és hogy megfelelő 
mennyiségű ismeret birtokában hozzanak 
döntéseket.

(13) A vezetőtestületi álláshelyek esetében 
a kiválasztási eljárások és a minősítési 
szempontok átláthatóságának a legtöbb 
tagállamban fennálló jelenlegi hiánya 
komoly akadályát jelenti a fokozottabb 
nemi sokszínűségnek a vezetőtestületi 
tagok körében, és károsan befolyásolja 
mind a vezetőtestületi tagjelöltek karrierjét 
és szabad mozgását, mind a befektetői 
döntéseket. Az átláthatóság említett hiánya 
visszatartja a vezetőtestületi álláshelyek 
azon lehetséges jelöltjeit a pályázástól, 
akinek a képességeire a leginkább szükség 
lenne, illetve attól, hogy megtámadják a 
nemi elfogultságra visszavezethető 
kinevezéseket, ezáltal korlátozódik a belső 
piacon belüli szabad mozgásuk. Másrészről 
a befektetők eltérő befektetési stratégiákat 
követnek, melyekhez információkra van 
szükség a vezetőtestület tagjainak 
szakértelmével és kompetenciáival 
kapcsolatban is. A vezetőtestületi tagok 
minősítési követelményeinek és 
kiválasztási eljárásának nagyobb 
átláthatósága lehetővé teszi a befektetők 
számára, hogy jobban felmérjék a társaság 
üzleti stratégiáját, és hogy megfelelő 
mennyiségű ismeret birtokában hozzanak 
döntéseket. Fontos ezért, hogy a 
vezetőtestületi tagok kinevezési eljárásai 
egyértelműek és átláthatóak legyenek, a 
jelentkezőket pedig tárgyilagosan kell 
értékelni egyéni érdemeik alapján, 
nemüktől függetlenül.
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Módosítás 57
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

(14) Ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, 
az igazgatók közötti nemi egyensúly 
megvalósítása érdekében szükség van 
azonban arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok módosítsák toborzási, 
kiválasztási és kinevezési eljárásaikat. 
Csak uniós szintű intézkedéssel lehet Unió-
szerte hatékonyan biztosítani az egyenlő 
versenyfeltételeket, és elkerülni az üzleti 
életben a gyakorlati problémákat.

Or. en

Módosítás 58
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
toborzási, kiválasztási és kinevezési
eljárásokra és minősítési követelményekre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok részletes 



AM\936360HU.doc 13/80 PE510.793v01-00

HU

nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

harmonizációjára, az igazgatók közötti 
nemi egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van bizonyos minimumszabályok 
bevezetésére, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok és közvállalkozások módosítsák 
a toborzási, kiválasztási és kinevezési 
eljárásaikat többek között azáltal, hogy a 
jelöltek képességeinek a szakmai 
alkalmasság, szakértelem és szakmai 
tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hoznak meg egyes, az igazgatók 
kinevezésére vonatkozó döntéseket. Csak 
uniós szintű intézkedéssel lehet Unió-
szerte hatékonyan biztosítani az egyenlő 
versenyfeltételeket, és elkerülni az üzleti 
életben a gyakorlati problémákat.

Or. en

Módosítás 59
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, 
az igazgatók közötti nemi egyensúly 
megvalósítása érdekében szükség van 
bizonyos minimumszabályok bevezetésére, 
hogy a kiegyensúlyozott nemi képviselettel 
nem rendelkező jegyzett társaságok a 
jelöltek képességeinek a szakmai 
alkalmasság, szakértelem és szakmai 
tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, az igazgatók 
kinevezésére vonatkozó döntéseket. Csak 
uniós szintű intézkedéssel lehet Unió-
szerte hatékonyan biztosítani az egyenlő 
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és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

versenyfeltételeket, és elkerülni az üzleti 
életben a gyakorlati problémákat.

Or. de

Módosítás 60
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
bebizonyosodott, hogy szükség van 
bizonyos minimumszabályok bevezetésére, 
hogy a kiegyensúlyozott nemi képviselettel 
nem rendelkező jegyzett társaságok a 
jelöltek képességeinek a szakmai 
alkalmasság, szakértelem és szakmai 
tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

Or. en

Módosítás 61
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte 
hatékonyan biztosítani az egyenlő 
versenyfeltételeket, és elkerülni az üzleti 
életben a gyakorlati problémákat.

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van bizonyos minimumszabályok 
bevezetésére, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket.

Or. en

Módosítás 62
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van bizonyos minimumszabályok 
bevezetésére, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelentkezéseket lehetővé tevő 
álláshirdetés, illetve a jelöltek 
képességeinek a szakmai alkalmasság, 
szakértelem és szakmai tapasztalatok 



PE510.793v01-00 16/80 AM\936360HU.doc

HU

ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

tekintetében történő tárgyilagos 
összehasonlító értékelése alapján hozzanak 
meg egyes, a nem-ügyvezető igazgatók
kinevezésére vonatkozó döntéseket. Csak 
uniós szintű intézkedéssel lehet Unió-
szerte hatékonyan biztosítani az egyenlő 
versenyfeltételeket, és elkerülni az üzleti 
életben a gyakorlati problémákat.

Or. en

Módosítás 63
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van bizonyos közös 
minimumszabályok bevezetésére, hogy a 
kiegyensúlyozott nemi képviselettel nem 
rendelkező jegyzett társaságok a jelöltek 
képességeinek a szakmai alkalmasság, 
szakértelem és szakmai tapasztalatok 
tekintetében történő tárgyilagos 
összehasonlító értékelése alapján hozzanak 
meg egyes, a nem-ügyvezető igazgatók 
kinevezésére vonatkozó döntéseket. 

Or. de

Módosítás 64
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az „EU 2020” stratégia 
megállapította, hogy a női munkaerő 
fokozottabb részvétele előfeltétele a 
növekedés felgyorsításának és a 
demográfiai kihívások kezelésének 
Európában. A Stratégia kiemelt célul tűzte 
ki 2020-ig a 20-64 év közötti nők és férfiak 
körében a 75%-os foglalkoztatottságot, 
amely csak akkor érhető el, ha egyértelmű 
az elköteleződés a nemek közötti 
egyenlőség mellett, és megkettőződnek az 
erőfeszítések a nők munkaerő-piaci
részvétele előtt álló akadályok lebontására. 
A jelenlegi gazdasági válság rávilágított 
arra, hogy Európának egyre nagyobb 
szüksége van a tudás, a hozzáértés és az 
innováció igénybevételére, valamint a 
rendelkezésre álló tehetségtartalékok 
maradéktalan hasznosítására. A női 
részvétel növelése a gazdasági 
döntéshozatalban, különösen a társasági 
vezetőtestületekben várhatóan előnyös 
átgyűrűző hatással jár majd a nők 
foglalkoztatására az érintett társaságokban 
és az egész gazdaságban.

(15) Az „EU 2020” stratégia 
megállapította, hogy a női munkaerő 
fokozottabb részvétele előfeltétele a 
növekedés felgyorsításának és a 
demográfiai kihívások kezelésének 
Európában. A Stratégia kiemelt célul tűzte 
ki 2020-ig a 20-64 év közötti nők és férfiak 
körében a 75%-os foglalkoztatottságot, 
amely csak akkor érhető el, ha egyértelmű 
az elköteleződés a nemek közötti 
egyenlőség mellett, és megkettőződnek az 
erőfeszítések a nők munkaerő-piaci
részvétele előtt álló akadályok lebontására. 
A jelenlegi gazdasági válság rávilágított 
arra, hogy Európának egyre nagyobb 
szüksége van a tudás, a hozzáértés és az
innováció igénybevételére, valamint a 
rendelkezésre álló tehetségtartalékok 
maradéktalan hasznosítására. A női 
részvétel növelése a gazdasági 
döntéshozatalban, a társasági 
vezetőtestületekben és a vezetés 
valamennyi szintjén a társaság egészében
várhatóan előnyös átgyűrűző hatással jár 
majd a nők foglalkoztatására az érintett 
társaságokban és az egész gazdaságban.

Or. en

Módosítás 65
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az „EU 2020” stratégia 
megállapította, hogy a női munkaerő 
fokozottabb részvétele előfeltétele a 
növekedés felgyorsításának és a 

(15) Az „EU 2020” stratégia 
megállapította, hogy a női munkaerő 
fokozottabb részvétele előfeltétele a 
növekedés felgyorsításának és a 
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demográfiai kihívások kezelésének 
Európában. A Stratégia kiemelt célul tűzte 
ki 2020-ig a 20-64 év közötti nők és férfiak 
körében a 75%-os foglalkoztatottságot, 
amely csak akkor érhető el, ha egyértelmű 
az elköteleződés a nemek közötti
egyenlőség mellett, és megkettőződnek az 
erőfeszítések a nők munkaerőpiaci 
részvétele előtt álló akadályok lebontására. 
A jelenlegi gazdasági válság rávilágított 
arra, hogy Európának egyre nagyobb 
szüksége van a tudás, a hozzáértés és az 
innováció igénybevételére, valamint a 
rendelkezésre álló tehetségtartalékok 
maradéktalan hasznosítására. A női 
részvétel növelése a gazdasági 
döntéshozatalban, különösen a társasági 
vezetőtestületekben várhatóan előnyös 
átgyűrűző hatással jár majd a nők 
foglalkoztatására az érintett társaságokban 
és az egész gazdaságban.

demográfiai kihívások kezelésének 
Európában. A Stratégia kiemelt célul tűzte 
ki 2020-ig a 20-64 év közötti nők és férfiak 
körében a 75%-os foglalkoztatottságot, 
amely csak akkor érhető el, ha egyértelmű 
az elköteleződés a nemek közötti 
egyenlőség mellett, és megkettőződnek az 
erőfeszítések a nők munkaerőpiaci 
részvétele előtt álló akadályok lebontására, 
amely akadályok magukban foglalják az 
eltérő szabályokat és a munkavállalók 
mobilitásának ebből fakadó hiányát 
Európában. A jelenlegi gazdasági válság 
rávilágított arra, hogy Európának egyre 
nagyobb szüksége van a tudás, a hozzáértés 
és az innováció igénybevételére, valamint a 
rendelkezésre álló tehetségtartalékok 
maradéktalan hasznosítására. A női 
részvétel növelése a gazdasági 
döntéshozatalban, különösen a társasági 
vezetőtestületekben várhatóan előnyös 
átgyűrűző hatással jár majd a nők 
foglalkoztatására az érintett társaságokban 
és az egész gazdaságban.

Or. de

Módosítás 66
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való 
részvételének növelésére kell törekednie, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása és az 
európai társaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a munkaerőpiacon a 
tényleges nemek közötti egyensúly 
megvalósítása érdekében. E cél elérésére 
előnyben részesítésre vonatkozó minimális 
követelmények révén kell törekedni, 
melyek a jegyzett társaságok 

Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való 
részvételének növelésére kell törekednie 
minden tagállamban, a gazdasági 
növekedés felgyorsítása, a munkaerő-piaci 
mobilitás elősegítése és az európai 
társaságok versenyképességének erősítése, 
továbbá a munkaerőpiacon a tényleges 
nemek közötti egyensúly megvalósítása 
érdekében. E cél elérésére előnyben 
részesítésre vonatkozó minimális 
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vezetőtestületei nemi összetételére 
vonatkozó számszerűsített célra irányuló 
kötelező intézkedések formáját öltik, szem 
előtt tartva, hogy azok a tagállamok és 
harmadik országok érték el a legjobb 
eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való alulképviseletének 
orvoslása terén, melyek ezt vagy ehhez 
hasonló módszert választottak;.

követelmények révén kell törekedni, 
melyek a jegyzett társaságok 
vezetőtestületei nemi összetételére 
vonatkozó számszerűsített célra irányuló 
kötelező intézkedések formáját öltik, szem 
előtt tartva, hogy azok a tagállamok és 
harmadik országok érték el a legjobb 
eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való alulképviseletének 
orvoslása terén, melyek ezt vagy ehhez 
hasonló módszert választottak;.

Or. de

Módosítás 67
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való
részvételének növelésére kell törekednie, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása és az 
európai társaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a munkaerőpiacon a 
tényleges nemek közötti egyensúly 
megvalósítása érdekében. E cél elérésére 
előnyben részesítésre vonatkozó minimális 
követelmények révén kell törekedni, 
melyek a jegyzett társaságok 
vezetőtestületei nemi összetételére 
vonatkozó számszerűsített célra irányuló 
kötelező intézkedések formáját öltik, szem 
előtt tartva, hogy azok a tagállamok és 
harmadik országok érték el a legjobb 
eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való alulképviseletének 
orvoslása terén, melyek ezt vagy ehhez 
hasonló módszert választottak;.

(16) Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való 
részvételének növelésére kell törekednie, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása és az 
európai társaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a munkaerőpiacon a 
tényleges nemek közötti egyensúly 
megvalósítása érdekében. E cél elérésére 
előnyben részesítésre vonatkozó minimális 
követelmények révén kell törekedni, 
melyek a jegyzett társaságok és a 
közvállalkozások vezetőtestületei nemi 
összetételére vonatkozó számszerűsített 
célra irányuló kötelező intézkedések 
formáját öltik, szem előtt tartva, hogy azok 
a tagállamok és harmadik országok érték el 
a legjobb eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való alulképviseletének 
orvoslása terén, melyek ezt vagy ehhez 
hasonló módszert választottak.

Or. en
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Módosítás 68
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem, 
ha ezek jegyzett társaságok.

törölve

Or. en

Indokolás

A jegyzett kis- és középvállalkozások jól ismertek a közvélemény előtt, és példaképként 
tekintenek rájuk az ágazaton belül. Gazdasági fontosságuk és társadalmi felelősségük folytán 
emiatt minden jegyzett társaságnak teljesítenie kell ezt az irányelvet.

Módosítás 69
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem, 
ha ezek jegyzett társaságok.

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem, 
ha ezek jegyzett társaságok. Ezen 
irányelvnek továbbá a kis piaci tőkeértékű 
jegyzett vállalatokra sem kell kiterjednie.

Or. en

Módosítás 70
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem, 
ha ezek jegyzett társaságok.

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem,
ha ezek jegyzett társaságok, a 
tagállamoknak azonban olyan 
szakpolitikákat kell elfogadniuk, amelyek 
támogatják és ösztönzik a kkv-kat a 
nemek közötti egyensúly jelentős 
javítására a vezetés valamennyi szintjén és 
a vezetőtestületekben.

Or. en

Módosítás 71
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak csak a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúly teremtődjön a 
vezetőtestületekben a nemi sokszínűség 
növelésének igénye, és a társaságok napi 
irányításába való beavatkozás 
minimalizálásának szükségessége között. 
Mivel a nem-ügyvezető igazgatók 
felügyeleti feladatokat látnak el, 
egyszerűbb megfelelően képzett jelölteket 
találni a társaságon kívülről és jelentős 

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak valamennyi 
igazgatóra vonatkozniuk kell.
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mértékben a társaság működése szerinti 
ágazaton is túlról – ami fontos szempont 
azon gazdasági területek esetében, 
melyekben az egyik nem tagjai különösen 
alulreprezentáltak a munkavállalók 
körében.

Or. en

Módosítás 72
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak csak a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúly teremtődjön a 
vezetőtestületekben a nemi sokszínűség 
növelésének igénye, és a társaságok napi 
irányításába való beavatkozás 
minimalizálásának szükségessége között. 
Mivel a nem-ügyvezető igazgatók 
felügyeleti feladatokat látnak el, 
egyszerűbb megfelelően képzett jelölteket 
találni a társaságon kívülről és jelentős 
mértékben a társaság működése szerinti 
ágazaton is túlról – ami fontos szempont 
azon gazdasági területek esetében, 
melyekben az egyik nem tagjai különösen 
alulreprezentáltak a munkavállalók 
körében.

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak a nem-ügyvezető 
igazgatókra és az ügyvezető igazgatókra is 
vonatkozniuk kell. 

Or. de
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Módosítás 73
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak csak a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúly teremtődjön a 
vezetőtestületekben a nemi sokszínűség 
növelésének igénye, és a társaságok napi 
irányításába való beavatkozás 
minimalizálásának szükségessége között.
Mivel a nem-ügyvezető igazgatók 
felügyeleti feladatokat látnak el, 
egyszerűbb megfelelően képzett jelölteket 
találni a társaságon kívülről és jelentős 
mértékben a társaság működése szerinti 
ágazaton is túlról – ami fontos szempont 
azon gazdasági területek esetében, 
melyekben az egyik nem tagjai különösen 
alulreprezentáltak a munkavállalók 
körében.

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak főleg a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk, 
de biztosítani kell a nemek közötti 
egyensúlynak az ügyvezető igazgatók 
körében való javítására irányuló 
ösztönzőket is.

Or. en

Módosítás 74
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 

(20) Minden vezetőtestületi rendszer 
különbséget tesz a társaság napi 
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irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak csak a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúly teremtődjön a 
vezetőtestületekben a nemi sokszínűség 
növelésének igénye, és a társaságok napi 
irányításába való beavatkozás 
minimalizálásának szükségessége között. 
Mivel a nem-ügyvezető igazgatók 
felügyeleti feladatokat látnak el, 
egyszerűbb megfelelően képzett jelölteket 
találni a társaságon kívülről és jelentős 
mértékben a társaság működése szerinti 
ágazaton is túlról – ami fontos szempont 
azon gazdasági területek esetében, 
melyekben az egyik nem tagjai különösen 
alulreprezentáltak a munkavállalók 
körében.

irányításával foglalkozó ügyvezető 
igazgatók, és a nem-ügyvezető igazgatók 
között, akik nem vesznek részt a napi 
irányításban, hanem felügyeleti feladatot 
látnak el. Az ebben az irányelvben szereplő 
mennyiségi céloknak csak a nem-
ügyvezető igazgatókra kell vonatkozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúly teremtődjön a 
vezetőtestületekben a nemi sokszínűség 
növelésének igénye, és a társaságok napi 
irányításába való beavatkozás 
minimalizálásának szükségessége között, a 
tagállamoknak azonban támogatniuk és 
ösztönözniük kell a vállalatokat, hogy 
ennek az irányelvnek a rendelkezéseit 
terjesszék ki az ügyvezető igazgatókra és a 
társaságon belül a vezetés valamennyi 
szintjére. Mivel a nem-ügyvezető 
igazgatók felügyeleti feladatokat látnak el, 
egyszerűbb megfelelően képzett jelölteket 
találni a társaságon kívülről és jelentős 
mértékben a társaság működése szerinti 
ágazaton is túlról – ami fontos szempont 
azon gazdasági területek esetében, 
melyekben az egyik nem tagjai különösen 
alulreprezentáltak a munkavállalók 
körében.

Or. en

Módosítás 75
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Számos tagállamban a nemzeti jog 
vagy gyakorlat értelmében a nem-
ügyvezető igazgatók meghatározott 
hányadát a társaság munkavállalóinak 
és/vagy a munkavállalók szervezeteinek 
lehet, vagy kell kineveznie vagy 
megválasztania. Az ezen irányelvben 

(21) Számos tagállamban a nemzeti jog 
vagy gyakorlat értelmében a nem-
ügyvezető igazgatók meghatározott 
hányadát a társaság munkavállalóinak 
és/vagy a munkavállalók szervezeteinek 
lehet, vagy kell kineveznie vagy 
megválasztania. Az ezen irányelvben 
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szereplő mennyiségi céloknak valamennyi 
nem-ügyvezető igazgatóra vonatkoznia 
kell, ideértve az alkalmazottak képviselőit 
is. Ugyanakkor az e célok elérésére 
szolgáló gyakorlati eljárásokat az érintett 
tagállamoknak kell kialakítaniuk, 
figyelemmel arra a körülményre, hogy 
egyes nem-ügyvezető igazgatók 
munkavállalói képviselők.

szereplő mennyiségi céloknak valamennyi 
nem-ügyvezető igazgatóra vonatkoznia 
kell, ideértve az alkalmazottak képviselőit 
is. Ugyanakkor az e célok elérésére 
szolgáló gyakorlati eljárásokat az érintett 
tagállamoknak kell kialakítaniuk a 
szociális partnerekkel nemzeti szinten 
folytatott körültekintő és kimerítő 
konzultáció alapján, figyelemmel arra a 
körülményre, hogy egyes nem-ügyvezető 
igazgatók munkavállalói képviselők.

Or. en

Módosítás 76
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat az egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. Ezért 
az irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető
igazgatók körében, és konkrét esetekben 
nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak és azon 
közvállalkozásoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem
képviselői az igazgatói pozíciók kevesebb, 
mint 40%-át töltik be, e pozíciók
tekintetében módosítaniuk kell a 
toborzási, kiválasztási és kinevezési 
eljárásaikat, hogy az egyes jelöltek 
képességeinek összehasonlító, előre 
megállapított, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egységes 
követelményeket alkalmazó elemzése 
alapján döntsenek annak érdekében, hogy 
az említett százalékot legkésőbb 2020. 
január 1-ig elérjék. Ezért az irányelv előírja 
az alureprezentált nem esetében a legalább 
40%-os arányt az igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti az igazgatók körében, 
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kiválasztását. Konkrétan nem zár el 
egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 
vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

és konkrét esetekben nem befolyásolja az 
egyes igazgatóknak a férfi és a női jelöltek 
széles köréből való kiválasztását. 
Konkrétan nem zár el egyetlen jelöltet sem 
az igazgatói álláshelyek elől, és nem erőltet 
rá egyetlen meghatározott igazgatót sem a 
társaságokra vagy a részvényesekre. A 
megfelelő vezetőtestületi tagokról való 
döntés így továbbra is a társaságok és a 
részvényesek joga marad.

Or. en

Módosítás 77
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat az egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. Ezért 
az irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető 
igazgatók körében, és konkrét esetekben 
nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 
kiválasztását. Konkrétan nem zár el 

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői az igazgatói pozíciók kevesebb, 
mint 40%-át töltik be, e pozíciókat az 
egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. Ezért 
az irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető 
igazgatók körében, és konkrét esetekben 
nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 
kiválasztását. Konkrétan nem zár el 
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egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 
vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 
vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

Or. de

Módosítás 78
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat az egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. Ezért 
az irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető 
igazgatók körében, és konkrét esetekben 
nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 
kiválasztását. Konkrétan nem zár el 
egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat az egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. 
Azonban a tagállami társasági jog 
sokféleségéből adódóan a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a 
4. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
eljárási szabályokat azokban az esetekben, 
amikor a részvényesek magán a 
választásnak helyet adó részvényesi 
közgyűlésen javasolnak jelölteket a 
vezetőtestületi választásokra. Ezért az 
irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 



PE510.793v01-00 28/80 AM\936360HU.doc

HU

vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető 
igazgatók körében, és konkrét esetekben 
nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 
kiválasztását. Konkrétan nem zár el 
egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 
vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

Or. en

Módosítás 79
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat az egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelményeket alkalmazó 
elemzése alapján kell betölteniük annak 
érdekében, hogy az említett százalékot 
legkésőbb 2020. január 1-ig elérjék. Ezért 
az irányelv előírja az alureprezentált nem 
esetében a legalább 40%-os arányt a nem-
ügyvezető igazgatók esetében. Ez a 
célkitűzés elvileg csak az általános nemi 
sokszínűséget érinti a nem-ügyvezető 
igazgatók körében, és konkrét esetekben 

(22) Az Unióban jegyzett társaságok 
számára elő kell írni, hogy vezessenek be a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat. Azon 
jegyzett társaságoknak, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e 
pozíciókat a jelentkezéseket lehetővé tevő 
álláshirdetés, illetve az egyes jelöltek 
képességeinek összehasonlító, előre 
megállapított, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egységes 
követelményeket alkalmazó elemzése 
alapján kell betölteniük annak érdekében, 
hogy az említett százalékot legkésőbb 
2020. január 1-ig elérjék. Ezért az irányelv 
előírja az alureprezentált nem esetében a 
legalább 40%-os arányt a nem-ügyvezető 
igazgatók esetében. Ez a célkitűzés elvileg 
csak az általános nemi sokszínűséget érinti 
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nem befolyásolja az egyes igazgatóknak a 
férfi és a női jelöltek széles köréből való 
kiválasztását. Konkrétan nem zár el 
egyetlen jelöltet sem az igazgatói 
álláshelyek elől, és nem erőltet rá egyetlen 
meghatározott igazgatót sem a társaságokra 
vagy a részvényesekre. A megfelelő 
vezetőtestületi tagokról való döntés így 
továbbra is a társaságok és a részvényesek 
joga marad.

a nem-ügyvezető igazgatók körében, és 
konkrét esetekben nem befolyásolja az 
egyes igazgatóknak a férfi és a női jelöltek 
széles köréből való kiválasztását. 
Konkrétan nem zár el egyetlen jelöltet sem 
az igazgatói álláshelyek elől, és nem erőltet 
rá egyetlen meghatározott igazgatót sem a 
társaságokra vagy a részvényesekre. A 
megfelelő vezetőtestületi tagokról való 
döntés így továbbra is a társaságok és a 
részvényesek joga marad.

Or. en

Módosítás 80
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon jegyzett társaságok
felett, melyek a tagállamok és a 
közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni a nem-ügyvezető igazgatók 
körében az alureprezentált nem legalább 
40%-os arányára vonatkozó cél 
tekintetében.

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon vállalkozások felett, 
melyek a tagállamok és a közvállalkozások 
közötti pénzügyi kapcsolatok 
átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni az igazgatók körében az 
alureprezentált nem legalább 40%-os 
arányára vonatkozó cél tekintetében.

Or. en
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Módosítás 81
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon jegyzett társaságok 
felett, melyek a tagállamok és a 
közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni a nem-ügyvezető igazgatók 
körében az alureprezentált nem legalább 
40%-os arányára vonatkozó cél 
tekintetében.

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon jegyzett társaságok 
felett, melyek a tagállamok és a 
közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni a nem-ügyvezető igazgatók 
körében az alureprezentált nem legalább 
40%-os arányára vonatkozó cél 
tekintetében, és tagállamoknak 
támogatniuk és ösztönözniük kell a 
társaságokat, hogy ennek az irányelvnek a 
rendelkezéseit terjesszék ki az ügyvezető 
igazgatókra és a társaságon belül a 
vezetés valamennyi szintjére.

Or. en

Módosítás 82
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A cél teljesítéséhez szükséges nem-
ügyvezető igazgatói álláshelyek száma 
tekintetében további pontosításra van 
szükség, mivel a legtöbb vezetőtestület 

(24) A cél teljesítéséhez szükséges 
igazgatói álláshelyek száma tekintetében 
további pontosításra van szükség, mivel a 
legtöbb vezetőtestület létszáma esetében a 
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létszáma esetében a 40%-os arány 
matematikailag csak meghaladható vagy 
megközelíthető. Ezért a célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges vezetőtestületi 
álláshelyek számának a 40%-hoz 
legközelebbi számnak kell lennie. 
Ugyanakkor az eredetileg túlságosan 
magas képviselttel rendelkező nem 
megkülönböztetésének elkerülése végett a 
jegyzett társaságokat nem szabad arra 
kötelezni, hogy az alulreprezentált nem 
képviselőit a nem-ügyvezető igazgatói
vezetőtestületi álláshelyek felére vagy azt 
meghaladó arányára kinevezzék. Így 
például az alulreprezentált nem 
képviselőinek egy három vagy négy nem-
ügyvezető igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább egy, egy öt vagy 
hat nem-ügyvezető igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább kettő, és egy hét 
vagy nyolc nem-ügyvezető igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább három 
álláshelyet be kell, hogy töltsenek.

40%-os arány matematikailag csak 
meghaladható vagy megközelíthető. Ezért 
a célkitűzés teljesítéséhez szükséges 
vezetőtestületi álláshelyek számának a 
40%-hoz legközelebbi számnak kell lennie. 
Ugyanakkor az eredetileg túlságosan 
magas képviselettel rendelkező nem 
megkülönböztetésének elkerülése végett a 
jegyzett társaságokat és közvállalkozásokat
nem szabad arra kötelezni, hogy az 
alulreprezentált nem képviselőit a 
vezetőtestületi álláshelyek több mint felére 
kinevezzék. Így például az alulreprezentált 
nem képviselőinek egy három igazgatóból 
álló vezetőtestületben legalább egy, egy 
négy, öt vagy hat igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább kettő, és egy hét 
vagy nyolc igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább három 
álláshelyet be kell, hogy töltsenek.

Or. en

Módosítás 83
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nem-ügyvezető 
igazgatók kiválasztása a legjobb 
minősítéssel rendelkező jelöltek köréből 
történjen, az egyes jelöltek előre 
meghatározott, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egyértelmű 
követelményeken alapuló minősítésének 
összehasonlító elemzése alapján. A 
társaságok által alkalmazható kiválasztási 
követelménytípusok közé tartoznak például 

(26) A tagállamoknak az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 23. cikkével és adott 
esetben a vonatkozó ítélkezési gyakorlattal 
összhangban biztosítaniuk kell az 
átláthatóságot a toborzási, kiválasztási és 
kinevezési eljárásaik során, ugyanakkor 
tiszteletben kell tartaniuk a Charta 7. és 8. 
cikke által elismert, a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében a magánélet 
védelméhez való jogot. A társaságok által 
alkalmazható kiválasztási 
követelménytípusok közé tartoznak például 
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a szakmai gyakorlat az igazgatási és/vagy 
felügyeleti feladatok terén, ismeretek olyan 
meghatározott, releváns területeken mint a 
pénzügyek, a kontrolling vagy a 
humánerőforrás menedzsment, és a 
vezetői, kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával azonos szakmai 
alkalmassággal, szakértelemmel és 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és 
ha az egyes jelöltek összes kvalitását 
figyelembe vevő objektív értékelés nem 
billenti a másik jelölt felé a mérleget.

a szakmai gyakorlat az igazgatási és/vagy 
felügyeleti feladatok terén, ismeretek olyan 
meghatározott, releváns területeken mint a 
pénzügyek, a kontrolling vagy a 
humánerőforrás menedzsment, és a 
vezetői, kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával legalább azonos 
szakképzettséggel rendelkezik. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azok a társaságok, amelyek nem haladnak 
az irányelv fő célkitűzésének 
megvalósítása felé, kiegészítő 
információkat közölnek toborzási, 
kiválasztási és kinevezési politikáikról, 
valamint hogy – többek között – konkrét 
terveket készítenek a nemek közötti 
egyensúly javítására.

Or. en

Módosítás 84
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nem-ügyvezető igazgatók 
kiválasztása a legjobb minősítéssel 
rendelkező jelöltek köréből történjen, az 
egyes jelöltek előre meghatározott, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egyértelmű követelményeken alapuló 
minősítésének összehasonlító elemzése 
alapján. A társaságok által alkalmazható 
kiválasztási követelménytípusok közé 
tartoznak például a szakmai gyakorlat az 
igazgatási és/vagy felügyeleti feladatok 
terén, ismeretek olyan meghatározott, 

(26) A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nem-ügyvezető igazgatók 
kiválasztása a legjobb minősítéssel 
rendelkező jelöltek köréből történjen, a 
jelentkezéseket lehetővé tevő álláshirdetés, 
illetve az egyes jelöltek előre 
meghatározott, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egyértelmű 
követelményeken alapuló minősítésének 
összehasonlító elemzése alapján. A 
társaságok által alkalmazható kiválasztási 
követelménytípusok közé tartoznak például 
a szakmai gyakorlat az igazgatási és/vagy 
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releváns területeken mint a pénzügyek, a 
kontrolling vagy a humánerőforrás 
menedzsment, és a vezetői, 
kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával azonos szakmai 
alkalmassággal, szakértelemmel és 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és ha 
az egyes jelöltek összes kvalitását 
figyelembe vevő objektív értékelés nem 
billenti a másik jelölt felé a mérleget.

felügyeleti feladatok terén, ismeretek olyan 
meghatározott, releváns területeken mint a 
pénzügyek, a kontrolling vagy a 
humánerőforrás menedzsment, és a 
vezetői, kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával azonos szakmai 
alkalmassággal, szakértelemmel és 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és ha 
az egyes jelöltek összes kvalitását 
figyelembe vevő objektív értékelés nem 
billenti a másik jelölt felé a mérleget.

Or. en

Módosítás 85
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az igazgatók toborzásának és 
kinevezésének módja tagállamonként és 
társaságonként különbözik. A 
részvényesek közgyűlése elé terjesztendő 
jelölteket előválogathatja például egy 
nevezési bizottság, vagy az igazgatókat 
közvetlenül is kinevezhetik meghatározott 
részvényesek, de a részvényesek 
közgyűlése szavazhat is az egyes 
jelöltekről vagy a jelöltek listájáról. A 
jelöltek kiválasztására vonatkozó 
követelményeknek a kiválasztási eljárás 
megfelelő szakaszai során a nemzeti 
jogszabályok és az érintett jegyzett 
társaságok alapszabálya szerint teljesülniük 
kell. E tekintetben az irányelv csupán a 
kiválasztási eljárások minimális 
harmonizációját írja elő, lehetővé téve a 
jegyzett társaságok vezetőtestületeiben a 
nemek közötti kiegyensúlyozottabb 

(27) Az igazgatók toborzásának és 
kinevezésének módja tagállamonként és 
társaságonként különbözik. A 
részvényesek közgyűlése elé terjesztendő 
jelölteket előválogathatja például egy 
nevezési bizottság, vagy az igazgatókat 
közvetlenül is kinevezhetik meghatározott 
részvényesek, de a részvényesek 
közgyűlése szavazhat is az egyes 
jelöltekről vagy a jelöltek listájáról. Ez a 
jogalkotási eszköz ezért tiszteletben tartja 
a kiválasztási eljárások sokszínűségét, 
ugyanakkor szorgalmazza, hogy a 
vezetőtestületekben való fokozott női 
szerepvállalás megvalósítása érdekében 
módosítsák ezeket az eljárásokat. A 
jelöltek kiválasztására vonatkozó 
követelményeknek a kiválasztási eljárás 
megfelelő szakaszai során a nemzeti 
jogszabályok és az érintett jegyzett 
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képviselet céljának elérése érdekében a 
Bíróság ítélkezési gyakorlata által 
támasztott követelmények alkalmazását.

társaságok alapszabálya szerint teljesülniük 
kell. E tekintetben az irányelv sokféle 
kiválasztási eljárást lehetővé tesz a 
jegyzett társaságok vezetőtestületeiben a 
nemek közötti kiegyensúlyozottabb 
képviselet céljának elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 86
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Ha a jelöltek előzetes kiválasztása 
választási vagy szavazási eljárásokon 
alapul – például a munkavállalók vagy 
képviselőik esetében –, az eljárásokat a 
teljes eljárás során módosítani kell annak 
érdekében, hogy hozzájáruljanak a nemek 
közötti nagyobb egyenlőség célkitűzésének 
az igazgatótanácsok egészében való 
megvalósításához, miközben biztosítják, 
hogy az ezen eljárás során megválasztott 
igazgató neme ne legyen előre 
meghatározva.

Or. en

Módosítás 87
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek az irányelvnek a célja a 
tőzsdéken jegyzett társaságok igazgatói 
körében a nemek közötti egyensúly javítása 
és ezáltal a férfiak és a nők közötti 

(28) Ennek az irányelvnek a célja a 
tőzsdéken jegyzett társaságok igazgatói 
körében a nemek közötti egyensúly javítása 
és ezáltal a férfiak és a nők közötti 
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egyenlőség – mely az Unió egyik alapvető 
jogának minősül – megvalósításához 
történő hozzájárulás. Ezért a jegyzet
társaságok számára elő kell írni, hogy a 
sikertelen jelölt kérelmére ne csupán a 
kiválasztás alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait közöljék, hanem a 
minősítések tárgyilagos összehasonlító 
értékelését, és adott esetben a mérleget a 
nem az alulreprezentált nembe tartozó 
jelölt javára billentő megfontolásokat is. A 
Charta 7. és 8. cikke által elismert, a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jognak a személyes adatok feldolgozására 
tekintettel fennálló, említett korlátozásai, 
valamint a jegyzett társaságok azon 
kötelezettsége, hogy kérelemre kiadják 
ezeket az információkat a sikertelen 
jelöltnek, szükségesek és az arányosság 
elvével összhangban valóban elismerten 
közérdekű célokat szolgálnak. Ezért 
összhangban vannak a Charta 52. cikke (1) 
bekezdésében az ilyen korlátozások 
tekintetében előírt követelményekkel és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával.

egyenlőség – mely az Unió egyik alapvető 
jogának minősül – megvalósításához 
történő hozzájárulás. Ezért a jegyzett
társaságok számára elő kell írni, hogy a 
sikertelen jelölt kérelmére lehetőség 
szerint ne csupán a kiválasztás alapjául 
szolgáló minősítés szempontjait közöljék, 
hanem a minősítések tárgyilagos 
összehasonlító értékelését, és adott esetben 
a mérleget a nem az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt javára billentő 
megfontolásokat is. Ez a közlési 
kötelezettség nem alkalmazandó olyan 
esetekre, amikor a közlés kereskedelmi 
titkokat veszélyeztetne, vagy ha a 
vezetőtestület megválasztott tagját a 
részvényesek javasolták, ezért a közlés 
teljesítése lehetetlen. A Charta 7. és 8. 
cikke által elismert, a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak a 
személyes adatok feldolgozására tekintettel 
fennálló, említett korlátozásai, valamint a 
jegyzett társaságok azon kötelezettsége, 
hogy kérelemre kiadják ezeket az 
információkat a sikertelen jelöltnek, 
szükségesek és az arányosság elvével 
összhangban valóban elismerten közérdekű 
célokat szolgálnak. Ezért összhangban 
vannak a Charta 52. cikke (1) 
bekezdésében az ilyen korlátozások 
tekintetében előírt követelményekkel és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával.

Or. en

Módosítás 88
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek az irányelvnek a célja a 
tőzsdéken jegyzett társaságok igazgatói 

(28) Ennek az irányelvnek a célja a 
tőzsdéken jegyzett társaságok és a 
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körében a nemek közötti egyensúly javítása 
és ezáltal a férfiak és a nők közötti 
egyenlőség – mely az Unió egyik alapvető 
jogának minősül – megvalósításához 
történő hozzájárulás. Ezért a jegyzet
társaságok számára elő kell írni, hogy a 
sikertelen jelölt kérelmére ne csupán a 
kiválasztás alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait közöljék, hanem a 
minősítések tárgyilagos összehasonlító 
értékelését, és adott esetben a mérleget a 
nem az alulreprezentált nembe tartozó 
jelölt javára billentő megfontolásokat is. A 
Charta 7. és 8. cikke által elismert, a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jognak a személyes adatok feldolgozására 
tekintettel fennálló, említett korlátozásai, 
valamint a jegyzett társaságok azon 
kötelezettsége, hogy kérelemre kiadják 
ezeket az információkat a sikertelen
jelöltnek, szükségesek és az arányosság 
elvével összhangban valóban elismerten 
közérdekű célokat szolgálnak. Ezért 
összhangban vannak a Charta 52. cikke (1) 
bekezdésében az ilyen korlátozások 
tekintetében előírt követelményekkel és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával.

közvállalkozások igazgatói körében a 
nemek közötti egyensúly javítása és ezáltal 
a férfiak és a nők közötti egyenlőség –
mely az Unió egyik alapvető jogának 
minősül – megvalósításához történő 
hozzájárulás. Ezért a jegyzett társaságok és 
a közvállalkozások számára elő kell írni, 
hogy a sikertelen jelölt kérelmére ne 
csupán a toborzás, kiválasztás vagy 
kinevezés alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait közöljék, hanem a 
minősítések tárgyilagos összehasonlító 
értékelését, és adott esetben a mérleget a 
nem az alulreprezentált nembe tartozó 
jelölt javára billentő megfontolásokat is. A 
Charta 7. és 8. cikke által elismert, a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jognak a személyes adatok feldolgozására 
tekintettel fennálló, említett korlátozásai, 
valamint a jegyzett társaságok és a 
közvállalkozások azon kötelezettsége, 
hogy kérelemre kiadják ezeket az 
információkat a sikertelen jelöltnek, 
szükségesek és az arányosság elvével 
összhangban valóban elismerten közérdekű 
célokat szolgálnak. Ezért összhangban 
vannak a Charta 52. cikke (1) 
bekezdésében az ilyen korlátozások 
tekintetében előírt követelményekkel és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával.

Or. en

Módosítás 89
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A jegyzett társaság kell, hogy 
bizonyítsa a kiválasztás helyességét, 
amennyiben egy, az alulreprezentált nembe 
tartozó sikertelen jelölt azt feltételezi, hogy 

(29) A szóban forgó társaság vagy 
vállalkozás kell, hogy bizonyítsa a 
kiválasztás helyességét, amennyiben egy, 
az alulreprezentált nembe tartozó sikertelen 
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azonosan minősítést szerzett a másik 
nembe tartozó jelölttel, aki ténylegesen 
kineveztek.

jelölt azt feltételezi, hogy azonosan 
minősítést szerzett a másik nembe tartozó 
jelölttel, aki ténylegesen kineveztek.

Or. en

Módosítás 90
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ezek lehetnek többek között igazgatási 
bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
nemzeti intézkedésekkel ellentétes nem-
ügyvezető igazgató kinevezések vagy 
választások semmisségének megállapítása 
vagy érvénytelenítése bírói testület által.

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ez nem lehet azonban a 4. cikk (1) 
bekezdése szerinti nemzeti intézkedésekkel 
ellentétes nem-ügyvezető igazgató 
kinevezések vagy választások 
semmisségének megállapítása vagy 
érvénytelenítése bírói testület által. A 4. 
cikk (1) és (7) bekezdésében megállapított 
célkitűzés elérésének meghiúsulása nem 
minősül az ezen irányelv szerint elfogadott 
nemzeti rendelkezések megszegésének, és 
emiatt szankció nem szabható ki. 

Or. en

Módosítás 91
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ezek lehetnek többek között igazgatási 
bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ezek lehetnek többek között igazgatási 
bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
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nemzeti intézkedésekkel ellentétes nem-
ügyvezető igazgató kinevezések vagy 
választások semmisségének megállapítása 
vagy érvénytelenítése bírói testület által.

nemzeti intézkedésekkel ellentétes nem-
ügyvezető igazgató kinevezések vagy 
választások semmisségének megállapítása 
vagy érvénytelenítése bírói testület által, 
illetve súlyos és ismétlődő jogsértések 
esetében kényszerfeloszlatás illetékes bírói 
testület által, a megfelelő eljárási 
biztosítékok teljes mértékű tiszteletben 
tartásával.

Or. en

Módosítás 92
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ezek lehetnek többek között igazgatási 
bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
nemzeti intézkedésekkel ellentétes nem-
ügyvezető igazgató kinevezések vagy 
választások semmisségének megállapítása 
vagy érvénytelenítése bírói testület által.

(30) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
elrettentő erejű szankciókat kell 
bevezetniük az irányelv megsértése esetére, 
ezek lehetnek többek között igazgatási 
bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
nemzeti intézkedésekkel ellentétes igazgató 
kinevezések vagy választások 
semmisségének megállapítása vagy 
érvénytelenítése bírói testület által.

Or. en

Módosítás 93
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Mivel a munkaerő összetétele 
közvetlen hatással van az alulreprezentált 
nembe tartozó jelöltek elérhetőségére, a
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 

(31) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy amennyiben az alulreprezentált nem 
tagjai a munkaerő kevesebb, mint 10 %-át 
teszik ki, az érintett társaságnak nem kell 
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amennyiben az alulreprezentált nem tagjai 
a munkaerő kevesebb, mint 10 %-át teszik 
ki, az érintett társaságnak nem kell eleget 
tennie az irányelvben lefektetett céloknak.

eleget tennie az irányelvben lefektetett 
céloknak.

Or. en

Módosítás 94
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Mivel a jegyzett társaságoknak 
törekednie kell arra, hogy valamennyi 
döntéshozó pozícióban növeljék az 
alulreprezentált nem arányát, a tagállamok 
úgy rendelkezhetnek, hogy teljesítettnek 
tekinthetők az irányelvben szereplő célok 
teljesültnek tekinthetőek, amennyiben a 
jegyzett társaságok bizonyítani tudják, 
hogy az alulreprezentált nem képviselői az 
igazgatói helyek legalább egyharmadát 
betöltik, függetlenül attól, hogy ügyvezető 
vagy nem-ügyvezető igazgatóként.

(32) Mivel a jegyzett társaságoknak 
törekednie kell arra, hogy valamennyi 
döntéshozó pozícióban növeljék az 
alulreprezentált nem arányát, a tagállamok 
úgy rendelkezhetnek, hogy teljesítettnek 
tekinthetők az irányelvben szereplő célok 
teljesültnek tekinthetőek, amennyiben a 
jegyzett társaságok bizonyítani tudják, 
hogy az alulreprezentált nem képviselői az 
igazgatói helyek legalább egyharmadát 
betöltik, feltéve, hogy ebben a kvótában az 
igazgatók mindkét típusa – ügyvezető és
nem-ügyvezető – jelen van.

Or. en

Módosítás 95
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A nem-ügyvezető igazgatókra 
vonatkozó intézkedések mellett, és 
tekintettel a napi ügyvezetési feladatokban 
résztvevő igazgatók körében a nemi 
egyensúly javítására, a jegyzett társaságok 

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

számára elő kell írni, hogy tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a két nem 
képviseletére vonatkozó, legkésőbb 2020. 
január 1-ig – közvállalkozások esetében 
2018. január 1-ig – elérendő egyéni 
kötelezettségvállalásokat. Ezeknek a 
kötelezettségvállalásoknak arra kell 
irányulniuk, hogy a társaság jelenlegi 
helyzetéhez képest tényleges előrelépés 
következzen be a nemek kiegyenlítettebb 
képviselete felé.

Or. en

Módosítás 96
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat közzé kell tenni, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat megfelelő és könnyen 
hozzáférhető módon közzé kell tenni az 
éves jelentésben és a weboldalon, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, átfogóan részleteznie kell a cél 
elérése érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

Or. en



AM\936360HU.doc 41/80 PE510.793v01-00

HU

Módosítás 97
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat közzé kell tenni, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat az EU egész területén közzé 
kell tenni, és amennyiben az érintett 
társaság nem érte el a célt, részleteznie kell 
a cél elérése érdekében általa addig megtett 
és a jövőben megtenni tervezett 
intézkedéseket. 

Or. de

Módosítás 98
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok és a közvállalkozások
számára, hogy évente szolgáltassanak 
információkat a felelős nemzeti 
hatóságoknak vezetőtestületeik nemi 
összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
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előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat közzé kell tenni, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

egyes jegyzett társaságok és az egyes 
közvállalkozások milyen előrelépést értek 
el az igazgatóik körében fennálló nemek 
közötti egyensúly megvalósítása terén. 
Ezeket az információkat közzé kell tenni, 
és amennyiben az érintett társaság nem érte 
el a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 99
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói körében az alulképviselt nem 
40%-os, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának elérésére.

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói körében az alulképviselt nem 
40%-os, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának, vagy az ezen 
irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében 
említett egyharmados célkitűzésnek az 
elérésére. Továbbá például a jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói 
körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítására irányuló önszabályozó 
intézkedéseket e tekintetben vonatkozó 
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intézkedéseknek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 100
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói körében az alulképviselt nem 
40%-os, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának elérésére.

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói körében az alulképviselt nem 
40%-os, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának elérésére. A 
Bizottságnak értékelnie kell, hogy 
elegendő előrelépés történt-e az irányelv 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 
Ha egy adott tagállamban az előrelépés 
nem megfelelő, az irányelv rendelkezései 
automatikusan hatályba lépnek ebben a 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 101
Vilija Blinkevičiūtė
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Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető
igazgatói körében az alulképviselt nem 
40%-os, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának elérésére.

(35) Előfordulhat, hogy egyes tagállamok 
már az irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a társasági 
vezetőtestületekben a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében. E tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
intézkedéseket alkalmazzák a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények helyett, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések ugyanolyan hatásosak a 
jegyzett vállalatok igazgatói körében az 
alulképviselt nem 40%-os, legkésőbb 2020. 
január 1-ig, vagy a közvállalkozások
esetében 2018. január 1-ig megvalósítandó 
arányának elérésére.

Or. en

Módosítás 102
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Noha egyes tagállamok fogadtak el 
szabályokat, vagy (vegyes eredményekkel) 
bátorítottak az önszabályozásra, a 
tagállamok többsége nem cselekedett, 
illetve nem mutatott hajlandóságot olyan 
fellépésre, ami jelentős javuláshoz vezetne. 
A múltbeli és jelenlegi trendekre 
vonatkozó rendelkezésre álló információk 
átfogó elemzésén alapuló előrejelzések, 
valamint a szándékok azt mutatták, hogy a 
tagállamok önmaguktól cselekedve a 
belátható jövőbe nem fogják megvalósítani 

(37) Noha egyes tagállamok fogadtak el 
szabályokat, vagy (vegyes eredményekkel) 
bátorítottak az önszabályozásra, a 
tagállamok többsége nem cselekedett, 
illetve nem mutatott hajlandóságot olyan 
fellépésre, ami jelentős javuláshoz vezetne. 
A múltbeli és jelenlegi trendekre 
vonatkozó rendelkezésre álló információk 
átfogó elemzésén alapuló előrejelzések, 
valamint a szándékok azt mutatták, hogy a 
tagállamok önmaguktól cselekedve a 
belátható jövőbe nem fogják megvalósítani 
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az ebben az irányelvben szereplő, az Unió-
szerte a nem-ügyvezető igazgatók körében 
a kiegyensúlyozott nemi képviseletre 
vonatkozó célokat. E körülményekre, 
valamint a társasági vezetőtestületekben a 
nők és a férfiak képviselete terén a 
tagállamok közti növekvő 
aránytalanságokra tekintettel a társasági 
vezetőtestületekben a nemek közötti 
egyensúly az Unióban csak közös 
megközelítés révén javítható, és a nemek 
közötti egyenlőség, a versenyképesség és a 
növekedés terén meglévő potenciál csak 
uniós szinten koordinált cselekvés révén 
valósulhat meg, nem pedig olyan nemzeti 
kezdeményezésekkel, melyek eltérnek 
hatály, ambíció és hatékonyság 
tekintetében. Mivel ezen irányelv célját a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az az intézkedés 
léptéke és hatása miatt uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el .

az ebben az irányelvben szereplő, az Unió-
szerte az igazgatók körében a 
kiegyensúlyozott nemi képviseletre 
vonatkozó célokat. E körülményekre, 
valamint a társasági vezetőtestületekben a 
nők és a férfiak képviselete terén a 
tagállamok közti növekvő 
aránytalanságokra tekintettel a társasági 
vezetőtestületekben a nemek közötti 
egyensúly az Unióban csak közös 
megközelítés révén javítható, és a nemek 
közötti egyenlőség, a versenyképesség és a 
növekedés terén meglévő potenciál csak 
uniós szinten koordinált cselekvés révén 
valósulhat meg, nem pedig olyan nemzeti 
kezdeményezésekkel, melyek eltérnek 
hatály, ambíció és hatékonyság 
tekintetében. Mivel ezen irányelv célját a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az az intézkedés 
léptéke és hatása miatt uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el .

Or. en

Módosítás 103
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az ugyanezen cikkben szereplő 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv a közös célok és elvek 
szabályozására korlátozódik, és nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket. A tagállamok kellő szabadságot 
kapnak annak eldöntésére, hogy a nemzeti 
körülmények, így különösen a 
vezetőtestületi toborzásra vonatkozó 
szabályok és gyakorlatok 

(38) Az ugyanezen cikkben szereplő 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv a közös célok és elvek 
szabályozására korlátozódik, és nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket. A tagállamok kellő szabadságot 
kapnak annak eldöntésére, hogy a nemzeti 
körülmények, így különösen a 
vezetőtestületi toborzásra vonatkozó 
szabályok és gyakorlatok 
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figyelembevételével hogyan valósíthatóak 
meg legjobban az irányelvben szereplő 
célok. Az irányelv nem gátolja a 
társaságokat abban, hogy a legalkalmasabb 
jelölteket nevezzék ki a vezetőtestületekbe, 
és megfelelően hosszú alkalmazkodási 
időszakot biztosít valamennyi jegyzett 
társaság számára.

figyelembevételével hogyan valósíthatóak 
meg legjobban az irányelvben szereplő 
célok. Az irányelv nem gátolja a 
társaságokat abban, hogy a legalkalmasabb 
jelölteket nevezzék ki a vezetőtestületekbe, 
és megfelelően hosszú alkalmazkodási 
időszakot biztosít valamennyi jegyzett 
társaság és közvállalkozás számára.

Or. en

Módosítás 104
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az arányosság elvével összhangban a 
jegyzett társaságok által megvalósítandó 
célnak időben korlátozottnak kell lennie, 
és csak addig kell hatályban maradnia, 
amíg a vezetőtestületek nemi 
összetételében megfelelő változás nem 
következik be. Ezért a Bizottságnak 
rendszeresen felül kell vizsgálni az 
irányelv alkalmazását, és jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az irányelv 2028. december 
31-én hatályát veszti. A Bizottságnak a 
felülvizsgálat során vizsgálnia kell, hogy 
szükség van-e az irányelv hatályának ezen 
időszakon túlra történő 
meghosszabbítására.

törölve

Or. en

Módosítás 105
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a 
nemi egyensúly elérése felé haladás 
felgyorsítására irányuló intézkedéseket 
vezet be, miközben megfelelő időt biztosít 
a társaságok számára ahhoz, hogy azok 
megtegyék a szükséges lépéseket.

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok és közvállalkozások
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a 
nemi egyensúly elérése felé haladás 
felgyorsítására irányuló intézkedéseket 
vezet be, miközben megfelelő időt biztosít 
a társaságok számára ahhoz, hogy azok 
megtegyék a szükséges lépéseket.

Or. en

Módosítás 106
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a 
nemi egyensúly elérése felé haladás 
felgyorsítására irányuló intézkedéseket 
vezet be, miközben megfelelő időt biztosít 
a társaságok számára ahhoz, hogy azok 
megtegyék a szükséges lépéseket.

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok 
igazgatói/vezetőtestületei körében a nők és 
a férfiak kiegyensúlyozottabb 
képviseletének biztosítása érdekében oly 
módon, hogy a nemi egyensúly elérése felé 
haladás felgyorsítására irányuló 
intézkedéseket vezet be, miközben 
megfelelő időt biztosít a társaságok 
számára ahhoz, hogy azok megtegyék a 
szükséges lépéseket.

Or. de

Módosítás 107
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a 
nemi egyensúly elérése felé haladás 
felgyorsítására irányuló intézkedéseket 
vezet be, miközben megfelelő időt biztosít 
a társaságok számára ahhoz, hogy azok 
megtegyék a szükséges lépéseket.

Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
jegyzett társaságok és a kis- és 
középvállalkozások nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a 
nemi egyensúly elérése felé haladás 
felgyorsítására irányuló intézkedéseket 
vezet be, miközben megfelelő időt biztosít 
a társaságok számára ahhoz, hogy azok 
megtegyék a szükséges lépéseket.

Or. ro

Módosítás 108
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „jegyzett társaság”: valamely 
tagállamban bejegyzett olyan társaság, 
melynek részvényeivel egy vagy több 
tagállamban kereskedni lehet a 
2004/39/EK európai tanácsi és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon;

1. „jegyzett társaság”: valamely 
tagállamban található olyan társaság, 
melynek részvényeivel egy vagy több 
tagállamban kereskedni lehet a 
2004/39/EK európai tanácsi és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon;

Or. en

Módosítás 109
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 110
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „kis piaci tőkeértékű jegyzett 
társaság”: 150 millió eurónál kisebb piaci 
tőkeértékű társaság.

Or. en

Módosítás 111
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
A kis- és középvállalkozások kizárása
Ez az irányelv nem vonatkozik a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k).
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Or. en

Indokolás

A jegyzett kis- és középvállalkozások jól ismertek a közvélemény előtt, és példaképként 
tekintenek rájuk az ágazaton belül. Gazdasági fontosságuk és társadalmi felelősségük folytán 
emiatt minden jegyzett társaságnak teljesítenie kell ezt az irányelvet.

Módosítás 112
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis- és középvállalkozások kizárása A kis- és középvállalkozások belefoglalása

Or. ro

Indokolás

Mivel a nők vállalkozó szellemét elismerik és ösztönzik, a kis- és középvállalkozások nemi 
egyensúlyát is javítani kellene.

Módosítás 113
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 114
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv nem vonatkozik a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-kra) és a 2.
cikk (8a) bekezdése értelmében vett a kis 
piaci tőkeértékű jegyzett társaságokra.

Or. en

Módosítás 115
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem-ügyvezető igazgatókra vonatkozó 
célok

Az igazgatókra/vezetőtestületre vonatkozó 
célok

Or. de

Módosítás 116
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői az igazgatói pozíciók kevesebb, 
mint 40%-át töltik be, minden igazgatói 
álláshelyre vonatkozóan úgy módosítsák 
toborzási, többek között előválogatási, 
kiválasztási és kinevezési eljárásaikat,
hogy hatékonyan hozzájárulhassanak 
ahhoz, hogy az említett százalékos arányt 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
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társaságok esetében 2018. január 1-ig 
elérjék.

elérjék.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
jegyzett társaságok végrehajtják a 
módosításokat toborzási, előválogatási, 
kiválasztási és kinevezési eljárásaik 
megfelelő fázisaiban. A tagállamok 
különösen arról gondoskodnak, hogy a 
társaságok nemi szempontból 
kiegyensúlyozott körből választanak 
jelölteket a vezetőtestületi álláshelyekre.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy e 
módosítások előre megállapított, átlátható, 
semlegesen megfogalmazott és egységes 
követelmények alkalmazásával 
történjenek annak érdekében, hogy a 
kiválasztásra az egyes jelöltek 
képességeinek összehasonlító elemzése 
alapján kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 117
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői az igazgatói pozíciók kevesebb, 
mint 40%-át töltik be, módosítsák 
toborzási, kiválasztási és kinevezési 
eljárásaikat és e döntéseiket előre 
megállapított, átlátható, semlegesen 
megfogalmazott és egységes 
követelmények alkalmazásával az egyes 
jelöltek képességeinek összehasonlító 
elemzése alapján hozzák meg annak 
érdekében, hogy az említett százalékos 
arányt legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a
közvállalkozások esetében 2018. január 1-
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ig elérjék.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben foglalt célkitűzés 
teljesül, amennyiben a jegyzett társaságok 
és közvállalkozások bizonyítani tudják, 
hogy az alulreprezentált nem tagjai töltik 
be az igazgatói álláshelyek legalább 
egyharmadát, feltéve, hogy e kvótában 
mindkét igazgatói álláshely – ügyvezetői 
és nem-ügyvezetői – képviseltetik.

Or. en

Módosítás 118
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a társaságok meghozzák a szükséges intézkedéseket a hatályos uniós 
diszkriminációellenes jogszabályok tartalmával és szellemével való teljes összhang 
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megvalósítása érdekében. Azonban fontos tisztázni, hogy e létező jogszabályokhoz való 
ragaszkodás önmagában nem garantálja azt az eredményt, hogy elérik a kvótát, bár ez lenne 
az ideális eredmény.

Módosítás 119
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 120
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók kevesebb, mint 40 %-át töltik be, 
e pozíciókat előre megállapított, átlátható, 

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

álláshirdetés, illetve előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egységes követelmények alkalmazásával az 
egyes jelöltek képességeinek 
összehasonlító elemzése alapján töltsék be 
annak érdekében, hogy az említett 
százalékos arányt legkésőbb 2020. január 
1-ig, vagy a közvállalkozásnak minősülő 
jegyzett társaságok esetében 2018. január 
1-ig elérjék.

Or. en

Indokolás

A „pozitív intézkedés” modelljének működéséhez nagyobb átláthatóságra van szükség a 
folyamat első fázisában. A lehetséges jelölteknek tudniuk kell arról, hogy üresedés várható, és 
hogy jelentkezést vagy részvételi szándékot lehet benyújtani. Máskülönben nehéz lenne 
betartani a jelentkezési határidőt úgy, hogy rendezett pályázati anyagot rakjanak össze, és 
általában véve követni tudják az eljárást. Cserébe viszont – amennyiben nem jól alakulnak a 
dolgok – nehéz lenne jogilag megalapozott panaszt benyújtani.

Módosítás 121
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem alkalmazzák az (1) bekezdést 
azokban az esetekben, amikor a 
részvényesek magán a választásnak helyet 
adó részvényesi közgyűlésen javasolnak 
jelölteket a vezetőtestületi választásokra.

Or. en

Indokolás

Néhány ország (pl. Finnország, Svédország) vállalati joga értelmében a részvényesek 
dönthetnek úgy, hogy a választásnak helyet adó részvényesi közgyűlésen javasolnak jelölteket. 
Ezekben az esetekben nem lehetséges elvégezni az (1) bekezdés által megkövetelt 
összehasonlító elemzést.
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Módosítás 122
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréséhez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma legalább 40% 
legyen.

Or. en

Módosítás 123
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 124
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés
eléréshez szükséges nem-ügyvezető 

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

igazgatói/vezetőtestületi álláshelyek száma 
a 40%-os arányhoz legközelebbi, de a
49%-ot meg nem haladó szám.

Or. de

Módosítás 125
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) bekezdésben megállapított cél 
elérése érdekében a tagállamok – az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 23. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban –
gondoskodnak arról, hogy igazgatók
toborzásakor, kiválasztásakor és 
kinevezésekor elsőbbséget élvezzen az 
alulreprezentált nemhez tartozó kompetens
jelölt, kivéve, ha az egyes jelöltekre 
vonatkozó összes ismérvet számba vevő
tárgyilagos értékelés a mérleg nyelvét a 
másik nemhez tartozó jelölt felé billenti.

Kompetencia-alapú kiválasztási eljárás 
esetén elsőbbséget élvez az
alulreprezentált nemhez tartozó jelölt, 
amennyiben a másik nemhez tartozó 
jelölttel a szakmai alkalmasság, 
szakértelem és szakmai hozzáértés 
szempontjából azonos minősítéssel 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 126
Licia Ronzulli
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 127
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzet társaságok a sikertelen jelölt 
kérelmére kötelesek legyenek közölni a 
kiválasztás alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait, a minősítések tárgyilagos 
összehasonlító értékelését, és adott esetben 
a mérleg nyelvét a másik nemhez tartozó 
jelölt felé billentő megfontolásokat.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok és 
közvállalkozások a sikertelen jelölt 
kérelmére kötelesek legyenek közölni a
toborzás, kiválasztás vagy kinevezés
alapjául szolgáló minősítés szempontjait, a 
minősítések tárgyilagos összehasonlító 
értékelését, és adott esetben a mérleg 
nyelvét a másik nemhez tartozó jelölt felé 
billentő megfontolásokat.

Or. en
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Módosítás 128
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzet társaságok a sikertelen jelölt 
kérelmére kötelesek legyenek közölni a 
kiválasztás alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait, a minősítések tárgyilagos 
összehasonlító értékelését, és adott esetben 
a mérleg nyelvét a másik nemhez tartozó 
jelölt felé billentő megfontolásokat.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok a sikertelen 
jelölt kérelmére kötelesek legyenek közölni 
a kiválasztás alapjául szolgáló minősítés 
szempontjait, a minősítések tárgyilagos 
összehasonlító értékelését, és adott esetben 
a mérleg nyelvét a másik nemhez tartozó 
jelölt felé billentő megfontolásokat. A 
közlési kötelezettség nem vonatkozik olyan 
esetekre, amikor a közlés kereskedelmi 
titkokat veszélyeztetne, vagy ha a 
vezetőtestület megválasztott tagját a 
részvényesek javasolták, ezért a közlés 
teljesítése lehetetlen.

Or. en

Módosítás 129
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok nemzeti 
jogrendszereikkel összhangban megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy amennyiben az 
alulreprezentált nembe tartozó sikertelen 
jelölt olyan tényeket észlel, amelyek 
alapján feltételezhető, hogy a másik nembe 
tartozó jelölttel azonosan minősült, a 
jegyzett társaság feladata legyen annak 
bizonyítása, hogy nem sértette meg a (3) 
bekezdésben foglalt szabályt.

(5) A tagállamok nemzeti 
jogrendszereikkel összhangban megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak előírására, 
hogy a jegyzett társaságok bizonyítani 
tudják, hogy kinevezési eljárásukat a (3) 
bekezdésben foglalt szabály értelmében 
folytatták le, különösen olyan esetekben, 
ahol az alulreprezentált nembe tartozó 
sikertelen jelölt olyan tényeket észlel, 
amelyek alapján feltételezhető, hogy a 
másik nembe tartozó jelölttel azonos 
minősítéssel rendelkezik.
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Or. en

Indokolás

Mivel biztosítani kell, hogy a társaságok betartják a (3) bekezdésben meghatározott 
követelményeket, a szövegnek inkább arra kell összpontosítania, hogy a társaságok 
megfeleljenek a szabályoknak, mintsem arra, hogy kivételes esetekben a társaságokra hárítsa 
a bizonyítás terhét.

Módosítás 130
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok nemzeti 
jogrendszereikkel összhangban megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy amennyiben az alulreprezentált 
nembe tartozó sikertelen jelölt olyan 
tényeket észlel, amelyek alapján 
feltételezhető, hogy a másik nembe tartozó 
jelölttel azonosan minősült, a jegyzett 
társaság feladata legyen annak bizonyítása, 
hogy nem sértette meg a (3) bekezdésben 
foglalt szabályt.

(5) A tagállamok nemzeti 
jogrendszereikkel összhangban megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy amennyiben az alulreprezentált 
nembe tartozó sikertelen jelölt olyan 
tényeket észlel, amelyek alapján 
feltételezhető, hogy a másik nembe tartozó 
jelölttel azonosan minősült, a jegyzett 
társaság vagy közvállalkozás feladata 
legyen annak bizonyítása, hogy nem 
sértette meg a (3) bekezdésben foglalt 
szabályt.

Or. en

Módosítás 131
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 132
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt célkitűzés 
teljesül, amennyiben a jegyzett társaságok 
bizonyítani tudják, hogy az 
alulreprezentált nem tagjai töltik be az 
igazgatói álláshelyek legalább 
egyharmadát, tekintet nélkül arra, hogy 
ezek ügyvezető igazgatói vagy nem-
ügyvezető igazgatói álláshelyek.

törölve

Or. en

Módosítás 133
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt célkitűzés 
teljesül, amennyiben a jegyzett társaságok 
bizonyítani tudják, hogy az alulreprezentált 
nem tagjai töltik be az igazgatói 
álláshelyek legalább egyharmadát, tekintet 
nélkül arra, hogy ezek ügyvezető igazgatói 
vagy nem-ügyvezető igazgatói álláshelyek.

(7) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt célkitűzés 
teljesül, amennyiben a jegyzett társaságok 
bizonyítani tudják, hogy az alulreprezentált 
nem tagjai töltik be az igazgatói 
álláshelyek legalább egyharmadát, tekintet 
nélkül arra, hogy ezek ügyvezető igazgatói 
vagy nem-ügyvezető igazgatói álláshelyek.
Az ezen egyharmados célkitűzés 
eléréséhez szükséges igazgatói álláshelyek 
száma az egyharmados arányhoz 
legközelebbi szám.
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Or. en

Amendment 134
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok egyedi 
kötelezettségvállalásokat tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a legkésőbb 
2020. január 1-ig, illetve a
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
elérendő nemileg kiegyensúlyozott 
képviselet tekintetében.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok egyedi 
kötelezettségvállalásokat tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a legkésőbb 
2020. január 1-ig, illetve a
közvállalkozások esetében 2018. január 1-
ig elérendő nemileg kiegyensúlyozott 
képviselet tekintetében.

Or. en

Módosítás 135
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok egyedi 
kötelezettségvállalásokat tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a legkésőbb 
2020. január 1-ig, illetve a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig
elérendő nemileg kiegyensúlyozott 
képviselet tekintetében.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a jegyzett társaságok további egyedi 
kötelezettségvállalásokat tegyenek az 
ügyvezető igazgatók körében a 4. cikkben 
ismertetett eljárásoknak megfelelő,
nemileg kiegyensúlyozott képviselet 
tekintetében.

E kötelezettségvállalások célja, hogy 
konkrét előrelépéseket tegyenek a nemileg 
kiegyensúlyozottabb képviselet legkésőbb 
2020. január 1-ig, illetve a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 



AM\936360HU.doc 63/80 PE510.793v01-00

HU

társaságok esetében 2018. január 1-ig
történő elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 136
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok számára, hogy az ügyvezető és 
a nem-ügyvezető igazgatók között 
különbséget téve (az elfogadás utáni 
második évtől kezdődően) évente
szolgáltassanak adatokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a 
vezetőtestületekbeli nemek között 
egyensúlyról, és a 4. cikk (1) bekezdésére 
és az e cikk (1) bekezdésére tekintettel 
hozott intézkedésekről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és hozzáférhető 
módon tegyék közzé ezt az információt.

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok számára, hogy az ügyvezető és 
a nem-ügyvezető igazgatók között 
különbséget téve (az elfogadás utáni 
második évtől kezdődően) éves 
jelentéseikben szolgáltassanak adatokat az 
illetékes nemzeti hatóságoknak és éves 
beszámolóikban a vezetőtestületekbeli 
nemek között egyensúlyról, az elért 
haladásról, a 4. cikk (1) bekezdésére és az 
e cikk (1) bekezdésére tekintettel hozott 
intézkedésekről, és adott esetben a 
tárgyidőszakban kinevezett valamennyi 
igazgató neméről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és nyilvánosan
hozzáférhető módon tegyék közzé ezt az 
információt.

Or. en

Módosítás 137
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok számára, hogy az ügyvezető és 
a nem-ügyvezető igazgatók között 

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok számára, hogy az ügyvezető és 
a nem-ügyvezető igazgatók között 
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különbséget téve (az elfogadás utáni 
második évtől kezdődően) évente 
szolgáltassanak adatokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a 
vezetőtestületekbeli nemek között 
egyensúlyról, és a 4. cikk (1) bekezdésére 
és az e cikk (1) bekezdésére tekintettel 
hozott intézkedésekről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és hozzáférhető 
módon tegyék közzé ezt az információt.

különbséget téve (az elfogadás utáni 
második évtől kezdődően) évente 
szolgáltassanak adatokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a 
vezetőtestületekbeli nemek között 
egyensúlyról, és a 4. cikk (1) bekezdésére 
és az e cikk (1) bekezdésére tekintettel 
hozott intézkedésekről, valamint, hogy az 
éves jelentésben és weboldalukon 
megfelelő és könnyen hozzáférhető módon 
tegyék közzé ezt az információt.

Or. en

Módosítás 138
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok számára, hogy az ügyvezető és 
a nem-ügyvezető igazgatók között 
különbséget téve (az elfogadás utáni 
második évtől kezdődően) évente 
szolgáltassanak adatokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a 
vezetőtestületekbeli nemek között 
egyensúlyról, és a 4. cikk (1) bekezdésére 
és az e cikk (1) bekezdésére tekintettel 
hozott intézkedésekről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és hozzáférhető 
módon tegyék közzé ezt az információt.

(2) A tagállamok előírják a jegyzett 
társaságok és a közvállalkozások számára, 
hogy az ügyvezető és a nem-ügyvezető 
igazgatók között különbséget téve (az 
elfogadás utáni második évtől kezdődően) 
évente szolgáltassanak adatokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a 
vezetőtestületekbeli nemek között 
egyensúlyról, és a 4. cikk (1) bekezdésére 
és az e cikk (1) bekezdésére tekintettel 
hozott intézkedésekről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és hozzáférhető 
módon tegyék közzé ezt az információt.

Or. en

Módosítás 139
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy jegyzett társaság nem 
éri el a 4. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célt, vagy tesz eleget az e 
cikk (1) bekezdése szerinti saját egyedi 
kötelezettségvállalásainak, az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatok között 
szerepeltetnie kell annak okait, hogy miért 
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint azon 
intézkedések leírását, melyeket a társaság a 
célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni.

(3) Amennyiben egy jegyzett társaság nem 
éri el a 4. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célt, vagy tesz eleget az e 
cikk (1) bekezdése szerinti saját egyedi 
kötelezettségvállalásainak, az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatok között 
szerepeltetnie kell annak okait, hogy miért 
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint azon 
intézkedések átfogó leírását, melyeket a 
társaság a célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 140
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy jegyzett társaság nem 
éri el a 4. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célt, vagy tesz eleget az e 
cikk (1) bekezdése szerinti saját egyedi 
kötelezettségvállalásainak, az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatok között 
szerepeltetnie kell annak okait, hogy miért 
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint azon 
intézkedések leírását, melyeket a társaság a 
célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni.

(3) Amennyiben egy jegyzett társaság vagy 
egy közvállalkozás nem éri el a 4. cikk (1) 
bekezdésében megállapított célt, vagy tesz 
eleget az e cikk (1) bekezdése szerinti saját 
egyedi kötelezettségvállalásainak, az e cikk
(2) bekezdése szerinti adatok között 
szerepeltetnie kell annak okait, hogy miért 
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint azon 
intézkedések leírását, melyeket a társaság a 
célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 141
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról 
(átdolgozott szöveg) szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikke szerint kinevezett 
testület vagy testületek hatáskörébe 
tartozzon a jegyzett társaságok 
vezetőtestületein belüli nemi egyensúly 
előmozdítása, elemzése, nyomon követése 
és támogatása.

törölve

Or. en

Indokolás

E rész törlése nem a szöveg törlésére irányul, az az irányelv átszerkesztéséből következik. A 
szöveg egy külön – 8a. (új) – cikkbe került át azzal a céllal, hogy kibővítse az egyenlőséggel 
foglalkozó szerv hatáskörét.

Módosítás 142
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 143
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 144
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 145
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazgatási bírságok; törölve

Or. en
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Módosítás 146
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazgatási bírságok; a) korai figyelmeztetést követően 
progresszív igazgatási bírságok;

Or. en

Módosítás 147
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) komoly és ismétlődő jogsértések 
esetében kényszerfeloszlatás illetékes bírói 
testület által, a megfelelő eljárási 
biztosítékok teljes mértékű tiszteletben 
tartásával.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamoknak számos választási lehetőségük van a hiteles, 
nemzeti szintű szankciós rendszerek létrehozásakor.

Módosítás 148
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk (1) és (7) bekezdésében 
megállapított célkitűzés elérésének 
meghiúsulása nem minősül az ezen 
irányelv szerint elfogadott nemzeti 
rendelkezések megszegésének, és emiatt 
szankció nem szabható ki. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelezte, hogy csak az irányelv eljárási követelményeinek nem teljesítése jár 
szankcionálással. Ezt a 6. cikkben egyértelműen ki kell mondani.

Módosítás 149
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak az ezen irányelvben 
előírtaknál kedvezőbb intézkedéseket a 
felségterületükön bejegyzett társaságok 
tekintetében a férfiak és nők 
kiegyensúlyozottabb képviselete 
biztosítása érdekében, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések nem vezetnek indokolatlan 
megkülönböztetéshez, és nem 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését.

A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak az ezen irányelvben 
előírtaknál kedvezőbb intézkedéseket a 
felségterületükön bejegyzett társaságok 
tekintetében a férfiak és nők 
kiegyensúlyozottabb képviselete 
biztosítása érdekében.

Or. ro

Módosítás 150
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok bevezethetnek vagy
fenntarthatnak az ezen irányelvben 
előírtaknál kedvezőbb intézkedéseket a 
felségterületükön bejegyzett társaságok 
tekintetében a férfiak és nők 
kiegyensúlyozottabb képviselete 
biztosítása érdekében, feltéve, hogy ezek 
az intézkedések nem vezetnek indokolatlan 
megkülönböztetéshez, és nem 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését.

A tagállamokat arra ösztönzik, hogy az 
ezen irányelvben előírtaknál kedvezőbb 
intézkedéseket vezessenek be vagy
tartsanak fenn a felségterületükön 
bejegyzett társaságok tekintetében a férfiak 
és nők kiegyensúlyozottabb képviselete 
biztosítása, különösen pedig az irányelv
ügyvezető igazgatókra vonatkozó 
rendelkezéseinek megvalósítása
érdekében, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések nem vezetnek indokolatlan 
megkülönböztetéshez, és nem 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését.

Or. en

Módosítás 151
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az egyenlőséggel foglalkozó szerv

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról szóló,
2006. július 5-i 2006/54/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott 
szöveg)1 20. cikke szerint kinevezett 
testület vagy testületek hatáskörébe 
tartozzon a jegyzett társaságok 
vezetőtestületein belüli nemi egyensúly 
előmozdítása, elemzése, nyomon követése 
és támogatása.
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__________________
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.

Or. en

Módosítás 152
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (6) és (7) bekezdésének sérelme 
nélkül, azon tagállamok, melyek már ezen 
irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében, felfüggeszthetik a 4. 
cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, a kinevezésekre vonatkozó 
eljárási követelmények alkalmazását, 
amennyiben kimutatható, hogy ezek az 
intézkedések lehetővé teszik az 
alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék.

A 4. cikk (6) és (7) bekezdésének sérelme 
nélkül, azon tagállamok, melyek már ezen 
irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a jegyzett társaságok és 
közvállalkozások igazgatói körében a nők 
és a férfiak kiegyensúlyozottabb 
képviseletének biztosítása érdekében, 
felfüggeszthetik a 4. cikk (1), (3), (4) és (5) 
bekezdésében szereplő, a kinevezésekre 
vonatkozó eljárási követelmények 
alkalmazását, amennyiben kimutatható, 
hogy ezek az intézkedések lehetővé teszik 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a
közvállalkozások esetében 2018. január 1-
ig a jegyzett vállalatok igazgatói 
álláshelyeinek legalább 40 %-át betöltsék.

Or. en

Módosítás 153
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (6) és (7) bekezdésének sérelme A 4. cikk (6) és (7) bekezdésének sérelme 
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nélkül, azon tagállamok, melyek már ezen 
irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottabb képviseletének
biztosítása érdekében, felfüggeszthetik a 4. 
cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, a kinevezésekre vonatkozó 
eljárási követelmények alkalmazását, 
amennyiben kimutatható, hogy ezek az 
intézkedések lehetővé teszik az 
alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át
betöltsék.

nélkül, azon tagállamok, melyek már ezen 
irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében, felfüggeszthetik a 4. 
cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, a kinevezésekre vonatkozó 
eljárási követelmények alkalmazását, 
amennyiben kimutatható, hogy ezek az 
intézkedések lehetővé teszik az 
alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett vállalatok igazgatói/vezetőtestületi
álláshelyeinek legalább 40%-át betöltsék.

Or. de

Módosítás 154
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (6) és (7) bekezdésének sérelme 
nélkül, azon tagállamok, melyek már ezen 
irányelv hatálybalépése előtt hoztak 
intézkedéseket a jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nők és a 
férfiak kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében, felfüggeszthetik a 4. 
cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, a kinevezésekre vonatkozó 
eljárási követelmények alkalmazását, 
amennyiben kimutatható, hogy ezek az 
intézkedések lehetővé teszik az 
alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 

A 4. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül, 
azon tagállamok, melyek már ezen irányelv 
hatálybalépése előtt hoztak intézkedéseket
a jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében, vagy azon 
tagállamok, ahol egyéb – például 
önszabályozó – intézkedések léteznek a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nők és a férfiak 
kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása céljából, felfüggeszthetik a 4. 
cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, a kinevezésekre vonatkozó 
eljárási követelmények alkalmazását,
illetve az 5. cikk (1) bekezdésének 
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igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék.

alkalmazását, amennyiben kimutatható, 
hogy ezek az intézkedések lehetővé teszik 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett vállalatok nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék, vagy pedig a 4. cikk (7) 
bekezdésében említett egyharmados 
célkitűzést elérjék. Az érintett tagállam 
erről értesíti a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A bizonyítottan eredményes önszabályozó intézkedéseknek (pl. vállalatirányítási kódexeknek) 
is indokolniuk kell az eljárási követelmények felfüggesztését.

Módosítás 155
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam erről értesíti a 
Bizottságot.

Az érintett tagállam erről értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság a tagállam 
kéréséről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság 
által engedélyezett felfüggesztés 
automatikusan megszűnik, ha az ezen 
irányelv célja felé tett előrehaladás nem 
elégséges, azaz ha az alulreprezentált nem 
százalékos aránya 2017-ig, illetve a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2015-ig nem éri el a 
30%-ot.

Or. en
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Módosítás 156
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. január 1-
ig, majd ezt követően kétévente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról. A jelentésben átfogó 
információkat szolgáltatnak többek között 
a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
hozott intézkedésekről, az 5. cikk (2) 
bekezdése szerint szolgáltatott 
információkról, és jegyzett társaságok 5. 
cikk (1) bekezdése szerinti egyedi 
kötelezettségvállalásairól.

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. január 1-
ig, majd ezt követően kétévente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról. A jelentésben átfogó 
információkat szolgáltatnak többek között 
a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
hozott intézkedésekről, az 5. cikk (2) 
bekezdése szerint szolgáltatott 
információkról, valamint a jegyzett 
társaságok és a közvállalkozások 5. cikk
(1) bekezdése szerinti egyedi 
kötelezettségvállalásairól.

Or. en

Módosítás 157
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdés szerint felfüggesztették a 4. cikk
(1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények alkalmazását, az (1) 
bekezdés szerinti jelentéseikben 
beszámolnak a 8. cikk (3) bekezdése 
szerinti nemzeti intézkedések által elért 
konkrét eredményekről. A Bizottság ezt 
követően külön jelentést készít, melyben
megbizonyosodik arról, hogy ezek az 
intézkedések ténylegesen lehetővé teszik-e 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 

Azon tagállamok, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdés szerint felfüggesztették a 4. cikk
(1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények alkalmazását, az (1) 
bekezdés szerinti jelentéseikben 
beszámolnak a 8. cikk (3) bekezdése 
szerinti nemzeti vagy önszabályozó
intézkedések által elért konkrét 
eredményekről. A Bizottság ezt követően 
külön jelentést készít, melyben 
megbizonyosodik arról, hogy ezek az 
intézkedések ténylegesen lehetővé teszik-e 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
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közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék. A Bizottság 2017. július 1-ig 
teszi közzé az első ilyen jelentést, az ezt 
követő jelentéseket pedig az (1) bekezdés 
alapján benyújtott érintett nemzeti 
jelentésekről történő értesítést követő hat 
hónapon belül.

legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék. A Bizottság 2017. július 1-ig 
teszi közzé az első ilyen jelentést, az ezt 
követő jelentéseket pedig az (1) bekezdés 
alapján benyújtott érintett nemzeti 
jelentésekről történő értesítést követő hat 
hónapon belül.

Or. en

Módosítás 158
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdés szerint felfüggesztették a 4. cikk
(1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények alkalmazását, az (1) 
bekezdés szerinti jelentéseikben 
beszámolnak a 8. cikk (3) bekezdése 
szerinti nemzeti intézkedések által elért 
konkrét eredményekről. A Bizottság ezt 
követően külön jelentést készít, melyben 
megbizonyosodik arról, hogy ezek az 
intézkedések ténylegesen lehetővé teszik-e 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 
legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy a
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyeinek legalább 40 %-át 
betöltsék. A Bizottság 2017. július 1-ig 
teszi közzé az első ilyen jelentést, az ezt 
követő jelentéseket pedig az (1) bekezdés 
alapján benyújtott érintett nemzeti 
jelentésekről történő értesítést követő hat 

Azon tagállamok, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdés szerint felfüggesztették a 4. cikk
(1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 
kinevezésekre vonatkozó eljárási 
követelmények alkalmazását, az (1) 
bekezdés szerinti jelentéseikben 
beszámolnak a 8. cikk (3) bekezdése 
szerinti nemzeti intézkedések által elért 
konkrét eredményekről. A Bizottság ezt 
követően külön jelentést készít, melyben 
megbizonyosodik arról, hogy ezek az 
intézkedések ténylegesen lehetővé teszik-e 
az alulképviselt nem tagjai számára, hogy a 
közvállalkozások esetében legkésőbb 
2020. január 1-ig, vagy a jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig a 
nem-ügyvezető igazgatói álláshelyek
legalább 40 %-át betöltsék. A Bizottság 
2017. július 1-ig teszi közzé az első ilyen 
jelentést, az ezt követő jelentéseket pedig 
az (1) bekezdés alapján benyújtott érintett 
nemzeti jelentésekről történő értesítést 
követő hat hónapon belül.
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hónapon belül.

Or. en

Módosítás 159
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy azok a jegyzett társaságok, 
melyek a 8. cikk (3) bekezdésében említett 
nemzeti intézkedések alkalmazásával nem 
nevezték ki vagy választották meg az 
alulképviselt nem tagjait a nem-ügyvezető
igazgatói álláshelyeik legalább 40%-ra 
közvállalkozások esetében legkésőbb 2018. 
január 1-ig, illetve nem közvállalkozások 
esetében legkésőbb 2020. január 1-ig, ezen 
időpontoktól alkalmazzák a 4. cikk (1), (3),
(4) és (5) bekezdésében szereplő, 
kinevezésre vonatkozó eljárási 
követelményeket.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azok a jegyzett társaságok és 
közvállalkozások, melyek a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
intézkedések alkalmazásával nem nevezték 
ki vagy választották meg az alulképviselt 
nem tagjait az igazgatói álláshelyeik 
legalább 40%-ra közvállalkozások esetében 
legkésőbb 2018. január 1-ig, illetve nem 
közvállalkozások esetében legkésőbb 2020. 
január 1-ig, ezen időpontoktól alkalmazzák 
a 4. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdésében 
szereplő, toborzásra, kiválasztásra és 
kinevezésre vonatkozó eljárási 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 160
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy azok a jegyzett társaságok, 
melyek a 8. cikk (3) bekezdésében említett 
nemzeti intézkedések alkalmazásával nem 
nevezték ki vagy választották meg az 
alulképviselt nem tagjait a nem-ügyvezető 

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azok a jegyzett társaságok, melyek a 
8. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti
vagy önszabályozó intézkedések 
alkalmazásával nem nevezték ki vagy 
választották meg az alulképviselt nem 
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igazgatói álláshelyeik legalább 40%-ra 
közvállalkozások esetében legkésőbb 2018. 
január 1-ig, illetve nem közvállalkozások 
esetében legkésőbb 2020. január 1-ig, ezen 
időpontoktól alkalmazzák a 4. cikk (1), (3),
(4) és (5) bekezdésében szereplő, 
kinevezésre vonatkozó eljárási 
követelményeket.

tagjait a nem-ügyvezető igazgatói 
álláshelyeik legalább 40%-ra 
közvállalkozások esetében legkésőbb 2018. 
január 1-ig, illetve nem közvállalkozások 
esetében legkésőbb 2020. január 1-ig, ezen 
időpontoktól alkalmazzák a 4. cikk (1), (3),
(4) és (5) bekezdésében szereplő, 
kinevezésre vonatkozó eljárási 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 161
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság 
különösen azt vizsgálja, hogy ezen irányelv 
célkitűzései megvalósultak-e.

(3) A Bizottság legkésőbb 2018. július 1-
ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság 
különösen azt vizsgálja, hogy ezen irányelv 
célkitűzései megvalósultak-e.

Or. en

Módosítás 162
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság 
különösen azt vizsgálja, hogy ezen irányelv 

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság
– az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és 
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célkitűzései megvalósultak-e. az európai szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően – különösen azt 
vizsgálja, hogy ezen irányelv célkitűzései 
megvalósultak-e

Or. en

Módosítás 163
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság 
különösen azt vizsgálja, hogy ezen irányelv 
célkitűzései megvalósultak-e.

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és erről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság 
különösen azt vizsgálja, hogy ezen irányelv 
célkitűzései és a versenyképesség 
növelése, az uniós demográfiai kihívások 
és a harmadik országokkal szembeni 
versenyelőny elérése szempontjából 
tervezett hatása megvalósultak-e.

Or. de

Módosítás 164
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság jelentésében értékeli, hogy 
a nők és a férfiak képviselete tekintetében 
a jegyzett társaságok vezetőtestületeiben, 
valamint a gazdaság különböző 

törölve
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döntéshozatali szintjein megvalósult 
fejlemények fényében és figyelemmel az 
elért fejlődés fenntarthatóságára szükség 
van-e ezen irányelv időtartamának a 10. 
cikk (2) bekezdésében meghatározottakon 
túli hosszabbítására, vagy az irányelv 
módosítására.

Or. en

Módosítás 165
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés és lejárat Hatálybalépés

Or. en

Módosítás 166
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv 2028. december 31-án 
hatályát veszti.

törölve

Or. en

Módosítás 167
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv 2028. december 31-án
hatályát veszti.

(2) Ez az irányelv 2030. december 31-én
hatályát veszti.

Or. en


