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Módosítás 10
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 157. 
cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 19. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az uniós intézményeknek és 
ügynökségeknek jó példával kell 
elöljárniuk a nemek közötti egyensúly 
javításában. Az ezen irányelvben 
lefektetett alapelveket bele kell foglalni az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament 
és minden uniós intézmény – köztük az 
Európai Központi Bank – belső 
személyzeti folyamatait meghatározó 
szabályzatba. Minden uniós intézményben 
hatékonyabb politikákat kell kialakítani a 
nemek közötti egyenlőség terén annak 
érdekében, hogy azok hatással legyenek 
az egyes uniós intézményekbe való 
felvételre, az ott zajló képzésekre és az 
intézmények mindennapi működésére. E 
célból az intézményeknek biztosítaniuk 
kell a nemek közötti egyensúly elérését a 
felsővezetők, köztük a főigazgatók, az 
igazgatók és az osztályvezetők felvételénél.

Or. en
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Módosítás 12
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A társadalom jobb, a nemek közötti 
egyenlőségen keresztül megvalósuló 
képviselete a vezetőtestületekben 
elősegítené, hogy az érintett társaságok 
jobban megértsék a fogyasztók 
szükségleteit és gazdasági viselkedését, 
aminek segítségével közelebb tudnák 
hozni a kínálatot a kereslethez, biztosítva 
ezzel a belső piac hatékonyabb működését.

Or. en

Módosítás 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Alapvető fontosságú, hogy az Unió 
végrehajtó testülete, a Bizottság 
vezetősége is javítsa a nemek közötti 
egyensúlyt az európai polgárok jobb 
képviseletének érdekében. A tagállamokat 
ezért felszólítjuk, hogy a biztosi testület 
minden pozíciójára férfi és női jelöltet is 
állítsanak annak érdekében, hogy 
megvalósuljon a nemek közötti egyensúly 
a biztosi testületben.

Or. en
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Módosítás 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az Európai Központi Banknak, a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) – ideértve az 
Európai Rendszerkockázati Testületet 
(ERKT) – és az európai felügyeleti 
hatóságoknak (EFH) meg kell felelniük a 
nemen alapuló egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség minden 
szempontjának. Az EFH-k 
felügyelőtanácsait is arra kell biztatni, 
hogy az Európai Parlament vonatkozó 
meghallgatásán az elnöki és ügyvezetői 
igazgatói pozíciók tekintetében nemi 
szempontból kiegyensúlyozott jelöltlistát 
terjesszenek elő. E pozíciók tekintetében a 
végső kiválasztásnak nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie. Fontos az 
is, hogy az ERKT irányítóbizottsága és 
tanácsadó bizottságai nemi szempontból 
szintén kiegyensúlyozottak legyenek.

Or. en

Módosítás 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) Az Európai Központi Bank (EKB) 
felügyelőtanácsának – ideértve az elnöki 
és alelnöki tisztséget – nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.  Ha az 
EKB Igazgatóságában egy hely 
megüresedik, azokat a tagállamokat, 
amelyek pénznemként bevezették az eurót, 
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arra kell biztatni, hogy a megüresedett 
álláshelyre két jelöltet – egy férfit és egy 
nőt – jelöljenek. A tagállamokat arra is 
biztatni kell, hogy a nemek közötti 
egyensúlynak az EKB 
Kormányzótanácsában és Általános 
Tanácsában és az ERKT 
igazgatótanácsában való elérése 
érdekében nőket nevezzenek ki a nemzeti 
központi bankok elnökévé.

Or. en

Módosítás 16
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerőpiaci 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 

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerőpiaci 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 
reprezentatívabb 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 
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növekedése megvalósításának 
szempontjából.

növekedése megvalósításának 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 17
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nemi alapú megkülönböztetés 
megelőzését és az ellene való fellépést 
célzó uniós szabályozás, a kifejezetten a 
nők gazdasági döntéshozatalban való 
jelenléte növelésére irányuló tanácsi 
ajánlások, és az önszabályozást bátorító 
uniós szintű intézkedések ellenére továbbra 
is sokkal kevesebb nő, mint férfi foglal 
helyet Unió-szerte a társaságok 
legmagasabb szintű döntéshozó 
testületeiben. A nemek közötti 
egyensúlyhiány különösen jelentős és 
súlyos a magánszektorban, és különösen a 
jegyzett társaságokban. A társasági 
vezetőtestületekben a nemek részvételére 
vonatkozó bizottsági mutatószámokból az 
olvasható ki, hogy a legfelső szintű üzleti 
döntéshozatalban résztvevő nők aránya 
továbbra is alacsony marad. 2012 
januárjában a nők átlagosan a 
vezetőtestületi pozíciók 13,7 %-át foglalták 
el a tagállamok legnagyobb nyilvánosan 
jegyzett társaságaiban. A nem-ügyvezető 
igazgatóknak csupán 15 %-a volt nő.

(10) A nemi alapú megkülönböztetés 
megelőzését és az ellene való fellépést 
célzó uniós szabályozás, a kifejezetten a 
nők gazdasági döntéshozatalban való 
jelenléte növelésére irányuló tanácsi 
ajánlások, és az önszabályozást bátorító 
uniós szintű intézkedések ellenére a nők
továbbra is sokkal alulreprezentáltabbak, 
mint a férfiak Unió-szerte a társaságok 
legmagasabb szintű döntéshozó 
testületeiben. A nemek közötti 
egyensúlyhiány különösen jelentős és 
súlyos a magánszektorban, és különösen a 
jegyzett társaságokban. A társasági 
vezetőtestületekben a nemek részvételére 
vonatkozó bizottsági mutatószámokból az 
olvasható ki, hogy a legfelső szintű üzleti 
döntéshozatalban résztvevő nők aránya 
továbbra is alacsony marad. 2012 
januárjában a nők átlagosan a 
vezetőtestületi pozíciók 13,7 %-át foglalták 
el a tagállamok legnagyobb nyilvánosan 
jegyzett társaságaiban. A nem-ügyvezető 
igazgatóknak csupán 15 %-a volt nő.

Or. en

Módosítás 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nemi alapú megkülönböztetés 
megelőzését és az ellene való fellépést 
célzó uniós szabályozás, a kifejezetten a 
nők gazdasági döntéshozatalban való 
jelenléte növelésére irányuló tanácsi 
ajánlások, és az önszabályozást bátorító 
uniós szintű intézkedések ellenére továbbra 
is sokkal kevesebb nő, mint férfi foglal 
helyet Unió-szerte a társaságok 
legmagasabb szintű döntéshozó 
testületeiben. A nemek közötti 
egyensúlyhiány különösen jelentős és 
súlyos a magánszektorban, és különösen a 
jegyzett társaságokban. A társasági 
vezetőtestületekben a nemek részvételére 
vonatkozó bizottsági mutatószámokból az 
olvasható ki, hogy a legfelső szintű üzleti 
döntéshozatalban résztvevő nők aránya 
továbbra is alacsony marad. 2012 
januárjában a nők átlagosan a 
vezetőtestületi pozíciók 13,7 %-át foglalták 
el a tagállamok legnagyobb nyilvánosan 
jegyzett társaságaiban. A nem-ügyvezető 
igazgatóknak csupán 15 %-a volt nő.

(10) A nemi alapú megkülönböztetés 
megelőzését és az ellene való fellépést 
célzó uniós szabályozás, a kifejezetten a 
nők gazdasági döntéshozatalban való 
jelenléte növelésére irányuló tanácsi 
ajánlások, és az önszabályozást bátorító 
uniós szintű intézkedések ellenére továbbra 
is sokkal kevesebb nő, mint férfi foglal 
helyet Unió-szerte a társaságok 
legmagasabb szintű döntéshozó 
testületeiben. A nemek közötti 
egyensúlyhiány különösen jelentős és 
súlyos a magánszektorban, jóllehet 
bizonyos uniós intézményeknél és 
ügynökségeknél, így az Európai Központi 
Banknál is súlyos problémát jelent a 
nemek közötti egyensúlyhiány. A társasági 
vezetőtestületekben a nemek részvételére
vonatkozó bizottsági mutatószámokból az 
olvasható ki, hogy a legfelső szintű üzleti 
döntéshozatalban résztvevő nők aránya 
továbbra is alacsony marad. 2012 
januárjában a nők átlagosan a 
vezetőtestületi pozíciók 13,7 %-át foglalták 
el a tagállamok legnagyobb nyilvánosan 
jegyzett társaságaiban. A nem-ügyvezető 
igazgatóknak csupán 15 %-a volt nő.

Or. en

Módosítás 19
Malcolm Harbour

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 

(11) A nők aránya a társasági 
vezetőtestületekben nagyon lassan 
emelkedik, az elmúlt években átlagosan évi 
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0,6 %-al. 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 fog válni, 
tekintettel a vezetőtestületekben a nők 
részvételének növelését célzó nagyon 
eltérő tagállami megközelítésekre.

0,6 %-al. 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 még 
markánsabbá válhatnak, tekintettel a 
vezetőtestületekben a nők részvételének 
növelését célzó nagyon eltérő tagállami 
megközelítésekre. Arra biztatja ezért a 
tagállamokat, hogy osszák meg az 
információkat és terjesszék a bevált 
gyakorlatokat annak érdekében, hogy a 
nemek közötti egyensúly elősegítését 
konkrétan célzó gyakorlati és hatékony 
intézkedések révén jobb eredményeket 
lehessen elérni.

Or. en

Módosítás 20
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak a nemek közötti 
egyensúlyhoz való viszonyukban 
megnyilvánuló társadalmi-kulturális 
váltás felé irányuló stratégiákat kell 
elfogadniuk annak érdekében, hogy 
elősegítsék a nők részvételét a vezetőségi 
hierarchiában, valamint a munkaadók 
proaktív megközelítésének és 
cselekvésének kialakulását. Ilyen eszköz 
lehet például a rugalmas munkarend 
elősegítése és a családbarát munkahelyek 
támogatása a gyermekek napközbeni 
ellátásához való hozzáférés lehetővé 
tételével.

Or. en
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Módosítás 21
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben a nemek közti 
egyensúlyra vonatkozó megosztott és 
szerteágazó, illetve hiányzó nemzeti 
szabályozás nem csupán eltérésekhez vezet 
a tagállamok között a nem-ügyvezető 
igazgató nők száma és a javulás eltérő 
mértéke tekintetében, hanem akadályozza a 
belső piacot azáltal, hogy eltérő 
vállalatirányítási követelményeket állít az 
európai jegyzett társaságokkal szemben. 
Ezek a különbségek a társasági 
vezetőtestületek összetételére vonatkozó 
jogi és önszabályozási követelmények 
terén gyakorlati problémákhoz okozhatnak 
a vezetőtestületi tagjelöltek, valamint a 
több országban működő jegyzett 
társaságok számára, konkrétan 
leányvállalatok létrehozása, illetve 
összeolvadások és felvásárlások esetében.

(12) A jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben a nemek közti 
egyensúlyra vonatkozó megosztott és 
szerteágazó, illetve hiányzó nemzeti 
szabályozás nem csupán eltérésekhez vezet 
a tagállamok között a nem-ügyvezető 
igazgató nők száma és a javulás eltérő 
mértéke tekintetében, hanem akadályozza a 
belső piacot azáltal, hogy eltérő 
vállalatirányítási követelményeket állít az 
európai jegyzett társaságokkal szemben. 
Ezek a különbségek a társasági 
vezetőtestületek összetételére vonatkozó 
jogi és önszabályozási követelmények 
terén gyakorlati problémákat okozhatnak a 
vezetőtestületi tagjelöltek, valamint a több 
országban működő jegyzett társaságok 
számára, konkrétan leányvállalatok 
létrehozása, illetve összeolvadások és 
felvásárlások esetében. Az irányelvben 
foglalt rendelkezéseket azonban az egyes 
európai társaságok vezetőtestületeiben a 
nem-ügyvezető igazgatók kiválasztására 
vonatkozó eltérő folyamatoktól 
függetlenül kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 22
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az irányelv megfelelő 
végrehajtásának egyik legfőbb tényezője a 
nem-ügyvezető igazgatók kiválasztási 
feltételeinek hatékony használata, amely 
feltételeket előre és teljes átláthatóság 
mellett meghatároznak, és ahol a jelöltek 
kompetenciáit a nemüktől függetlenül, 
egyenlő mértékben veszik figyelembe.

Or. en

Módosítás 23
Anna Hedh

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 arra, 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 
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
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Módosítás 24
Toine Manders

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. 
Ehelyett a tagállamoknak az EUSZ 2., 3. 
és 8. cikkét, valamint az Alapjogi Charta 
21. cikkét kell tiszteletben tartaniuk.

Or. en

Módosítás 25
Toine Manders

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 

(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 
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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;.

aktívan kell törekedni, a szubszidiaritás 
elvének szem előtt tartásával.

Or. en

Módosítás 26
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tőzsdéken jegyzett társaságok 
kiemelt gazdasági fontossággal, 
láthatósággal és kihatással rendelkeznek a 
piac egésze tekintetében. Az ezen 
irányelvben előírt intézkedéseknek ezért a 
jegyzett társaságokra kell vonatkozniuk, 
melyek definíció szerint a valamely 
tagállamban bejegyzett azon társaságok, 
melyek részvényeivel kereskedni lehet a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai tanácsi és 
tanácsi irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon egy vagy több 
tagállamban. E társaságok a gazdaság 
egésze számára állítanak fel normákat, és a 
gyakorlataikat várhatóan más típusú 
társaságok is követni fogják. A bejegyzett 
társaságok nyilvános jellege igazolja, hogy 
közérdekből fokozottabb szabályozás 
érvényesüljön tekintetükben.

(17) A tőzsdéken jegyzett társaságok 
kiemelt gazdasági fontossággal, 
láthatósággal és kihatással rendelkeznek a 
piac egésze tekintetében. Az ezen 
irányelvben előírt intézkedéseknek ezért a 
jegyzett társaságokra kell vonatkozniuk, 
melyek definíció szerint a valamely 
tagállamban bejegyzett azon társaságok, 
melyek részvényeivel kereskedni lehet a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai tanácsi és 
tanácsi irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon egy vagy több 
tagállamban. E társaságok a gazdaság 
egésze számára állítanak fel normákat, és a 
gyakorlataikat várhatóan más típusú 
társaságok is követni fogják. A bejegyzett 
társaságok nyilvános jellege igazolja, hogy 
közérdekből megfelelő mértékű
szabályozás érvényesüljön tekintetükben.

Or. en
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Módosítás 27
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tőzsdéken jegyzett társaságok 
kiemelt gazdasági fontossággal, 
láthatósággal és kihatással rendelkeznek a 
piac egésze tekintetében. Az ezen 
irányelvben előírt intézkedéseknek ezért a 
jegyzett társaságokra kell vonatkozniuk, 
melyek definíció szerint a valamely 
tagállamban bejegyzett azon társaságok, 
melyek részvényeivel kereskedni lehet a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai tanácsi és 
tanácsi irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon egy vagy több 
tagállamban. E társaságok a gazdaság 
egésze számára állítanak fel normákat, és a 
gyakorlataikat várhatóan más típusú 
társaságok is követni fogják. A bejegyzett 
társaságok nyilvános jellege igazolja, 
hogy közérdekből fokozottabb szabályozás 
érvényesüljön tekintetükben.

(17) A tőzsdéken jegyzett társaságok 
kiemelt gazdasági fontossággal, 
láthatósággal és kihatással rendelkeznek a 
piac egésze tekintetében. Az ezen 
irányelvben előírt intézkedéseknek ezért a 
jegyzett társaságokra kell vonatkozniuk, 
melyek definíció szerint a valamely 
tagállamban bejegyzett azon társaságok, 
melyek részvényeivel kereskedni lehet a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai tanácsi és 
tanácsi irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon egy vagy több 
tagállamban. E társaságok a gazdaság 
egésze számára állítanak fel normákat, és a 
gyakorlataikat várhatóan más típusú 
társaságok is követni fogják. 

Or. en

Módosítás 28
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tőzsdén nem jegyzett társaságok is 
fontos szereplői a gazdaságnak. Elviekben 
tehát őket is ezen irányelv hatálya alá 
kellene venni. Mivel azonban e társaságok 
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nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
helyzete általában nem túl ismert, és mivel 
a sajátosságaik és a tagállamokon belül és 
azok között érvényesülő eltérő természetük 
figyelembe vétele miatt különleges 
rendelkezésekre lenne szükség, csak egy 
későbbi fázisban javasolt az irányelv 
hatálya alá vételük. A Bizottságnak ebből 
a célból az összes vonatkozó szempont 
alapos vizsgálata után javaslatot kell 
előterjesztenie. 

Or. en

Módosítás 29
Anna Hedh

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). Ez mind a 
jegyzett, mind – egy későbbi fáziban – a 
nem jegyzett társaságokra érvényes.

Or. en

Módosítás 30
Anna Hedh

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 

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

lehet, vagy kell kineveznie vagy 
megválasztania. Az ezen irányelvben 
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 31
Anna Hedh

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 

(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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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.

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 32
Malcolm Harbour

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 

(22) Az Unióban jegyzett társaságoknak a 
vezetőtestületeik nemi összetételére 
vonatkozó meghatározott célok elérésére 
irányuló megfelelő eljárásokat kell 
elfogadniuk. 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 
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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.

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 33
Toine Manders

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 

(22) Az Unióban jegyzett társaságokat 
arra kell ösztönözni, 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 ésszerű arányánál kevesebbet 
töltenek 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 az 
ésszerű 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 
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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.

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 34
Toine Manders

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.

törölve

Or. en

Módosítás 35
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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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 
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.

(24) A cél teljesítéséhez szükséges nem-
ügyvezető igazgatói álláshelyek száma 
tekintetében ésszerű arányra van szükség. 

Or. en

Módosítás 36
Toine Manders

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 
létszáma esetében a 40 %-os arány 

(24) A cél teljesítéséhez szükséges nem-
ügyvezető igazgatói álláshelyek száma 
tekintetében további pontosításra van 
szükség, mivel a legtöbb vezetőtestület 
létszáma esetében az ésszerű arány 
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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.

matematikailag csak meghaladható vagy 
megközelíthető. Ezért a célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges vezetőtestületi 
álláshelyek számának az ésszerű arányhoz
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.

Or. en

Módosítás 37
Anna Hedh

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 

(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 
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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 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 38
Malcolm Harbour

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 
egyenlőség – mely az Unió egyik alapvető 
jogának minősül – megvalósításához 
történő hozzájárulás. Ezért a jegyzett
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, 

(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 
egyenlőség – mely az Unió egyik alapvető 
jogának minősül – megvalósításához 
történő hozzájárulás. Ezért a jegyzett
társaságoknak képesnek kell arra lenniük, 
hogy szükség esetén és 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 
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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.

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 39
Malcolm Harbour

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 
azonos minősítést szerzett a másik nembe 
tartozó jelölttel, akit ténylegesen 
kineveztek.

(29) A jegyzett társaságnak képesnek kell 
arra lennie, hogy bizonyítsa a kiválasztás 
helyességét, amennyiben egy, az 
alulreprezentált nembe tartozó sikertelen 
jelölt azt feltételezi, hogy azonos
minősítést szerzett a másik nembe tartozó 
jelölttel, akit ténylegesen kineveztek.

Or. en

Módosítás 40
Anna Hedh

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 

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

bírságok és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
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 41
Malcolm Harbour

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 nem-
ügyvezető igazgató kinevezések vagy 
választások semmisségének megállapítása 
vagy érvénytelenítése bírói testület által. 
Az Unióban jegyzett társaságok nem sértik 
meg ezen irányelvet, amennyiben nem 
tudják teljesíteni a 40%-os célt. Megsértik 
azonban ezen irányelvet, amennyiben nem 
követik a célkitűzés elérésére számukra 
segítséget nyújtani hivatott eljárásokat.

Or. en

Módosítás 42
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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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 
amennyiben az alulreprezentált nem 
tagjai a munkaerő kevesebb, mint 10 %-át 
teszik ki, az érintett társaságnak nem kell 
eleget tennie az irányelvben lefektetett 
céloknak.

törölve

Or. en

Módosítás 43
Anna Hedh

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
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Módosítás 44
Toine Manders

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 
ésszerű, legkésőbb 2020. január 1-ig, vagy 
a közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
megvalósítandó arányának elérésére.

Or. en

Módosítás 45
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

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 

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

Or. en

Módosítás 46
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

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 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, tiszteletben tartva a tagállamok 
gazdasági és jogi kereteit, miközben 
megfelelő időt biztosít a társaságok 
számára ahhoz, hogy azok megtegyék a 
szükséges lépéseket.

Or. en

Módosítás 47
Anna Hedh

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 

(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 álláshirdetés, illetve előre 
megállapított, átlátható, semlegesen 



PE508.311v01-00 28/38 AM\933679HU.doc

HU

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.

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 48
Malcolm Harbour

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, 
a pozíciókat előre megállapított, átlátható 
és semlegesen megfogalmazott 
követelmények alkalmazásával az egyes 
jelöltek képességeinek összehasonlító 
elemzése alapján töltsék be, amely 
követelményeket úgy terveztek, hogy 
segítsék az ilyen társaságokat abban, hogy 
az említett százalékos arányt legkésőbb 
2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig 
elérjék.
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Or. en

Módosítás 49
Toine Manders

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 ösztönöznek arra, hogy 
azon jegyzett társaságok, melyek 
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem 
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói 
pozíciók ésszerű arányánál kevesebbet 
töltenek 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.

Or. en

Módosítás 50
Toine Manders

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 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma tekintetében 
ésszerű arányra van szükség.

Or. en
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Módosítás 51
Toine Manders

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 
ösztönözhetnek arra, 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.

Or. en

Módosítás 52
Constance Le Grip

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 

(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 
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másik nemhez tartozó jelölt felé billenti. másik nemhez tartozó jelölt felé billenti.

Az első albekezdésben említett kiválasztási 
feltételeket világos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon kell 
megfogalmazni. Ezeket előre 
meghatározzák, és mindegyik jelölt 
számára elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 53
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a jogszabályaikban 
határozzák meg a nem-ügyvezető 
igazgatók kiválasztási folyamatának azt a 
szakaszát, amely leginkább hozzájárul az 
első bekezdésben megállapított cél 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 54
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a (3) bekezdésben 
említett kiválasztás a részvényesek vagy a 
munkavállalók szavazása útján történik, a 
társaságok gondoskodnak róla, hogy a 
szavazók megfelelő tájékoztatást kapnak 
az ezen irányelvben meghatározott 
intézkedésekről, ideértve a társaságra 
azok be nem tartása miatt kiszabott 
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szankciókat is;

Or. en

Módosítás 55
Malcolm Harbour

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 jegyzet társaságok, amennyiben 
szükséges és a sikertelen jelölt kérelmére 
képesek 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.

Or. en

Módosítás 56
Anna Hedh

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 
ki.

törölve

Or. en

Indokolás

A nagyméretű jegyzett társaságok tekintetében az alkalmazottak köre korántsem a 



AM\933679HU.doc 33/38 PE508.311v01-00

HU

vezetőtestület nem-ügyvezető igazgatói felvételének egyetlen bázisa.  Igen gyakori a külső 
felvétel. Ezért nincs értelme a nemek között az alkalmazottak körében érvényesülő egyensúlyt 
közvetlenül ahhoz kötni, hogy nemek szerint kiegyensúlyozott összetételű vezetőtestület 
alakuljon ki. Emellett e rendelkezés erősen ellentétes hatású ösztönzőket hozna létre néhány 
társaság számára arra, hogy ne javítsa a nemek közötti egyensúlyt a munkavállalók körében.

Módosítás 57
Toine Manders

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 gondoskodhatnak 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.

Or. en

Módosítás 58
Anna Hedh

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 

(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 
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hozott intézkedésekről, valamint, hogy 
weboldalukon megfelelő és hozzáférhető 
módon tegyék közzé ezt az információt.

hozott intézkedésekről, valamint, hogy az 
éves jelentésben és weboldalukon 
megfelelő és könnyen hozzáférhető módon 
tegyék közzé ezt az információt.

Or. en

Módosítás 59
Anna Hedh

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 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 60
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti 
intézkedésekkel ellentétes nem-ügyvezető 
igazgatói kinevezések vagy választások 
bírói testület általi semmisnek nyilvánítása 

b) a 4. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti 
intézkedésekkel ellentétes nem-ügyvezető
igazgatói kinevezések vagy választások 
bírói testület általi semmisnek nyilvánítása 
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vagy érvénytelenítése. vagy érvénytelenítése. A nem-ügyvezető 
igazgatói kinevezések vagy választások 
semmisnek nyilvánítása vagy 
érvénytelenítése nem érinti a 
vezetőtestület által hozott határozatok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 61
Anna Hedh

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 62
Malcolm Harbour

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 

Az a tagállam, amely már ezen irányelv 
hatálybalépése előtt megpróbálta elérni a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói vagy általában az igazgatói 
(ügyvezető és nem-ügyvezető) körében a 
nők és a férfiak kiegyensúlyozottabb 
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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.

képviseletét, felfüggesztheti ezen irányelv 
4., 5. és 6. cikkének alkalmazását a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok vonatkozásában, ha úgy véli,
hogy az alulképviselt nem tagjai legkésőbb 
2020. január 1-ig, vagy a 
közvállalkozásnak minősülő jegyzett 
társaságok esetében 2018. január 1-ig
általában az ilyen vállalatok nem-
ügyvezető álláshelyeinek átlagban
legalább 40 %-át, vagy az igazgató 
(ügyvezető és nem-ügyvezető) 
álláshelyeinek egyharmadát fogják 
betölteni. 

Az a tagállam, amelyre ez a bekezdés 
vonatkozik, értesíti erről a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 63
Toine Manders

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

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 ésszerű arányát
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betöltsék. betöltsék.

Or. en

Módosítás 64
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb 2016. január 
1-ig javaslatot terjeszt elő ezen irányelv 
hatályának a tőzsdén nem jegyzett, kkv-
nak nem minősülő társaságokra történő 
kiterjesztésére. A javaslat tartalmazhat e 
társaságok sajátosságai és eltérő 
természetük figyelembe vételét célzó 
rendelkezéseket is.

Or. en

Indokolás

Alapvetően nincsenek nyomós érvek arra, hogy kizárják a nagyméretű nem jegyzett 
társaságokat az irányelv hatálya alól. E gyakran több országban működő társaságok erős 
hatást gyakorolnak a gazdaságra és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos társadalmi 
helyzetre.  Ezzel szemben a kizárásuk igen kedveztőlenül arra ösztönönzé a társaságokat, 
hogy kivonuljanak a tőzsdéről, vagy hogy ne is lépjenek a tőzsdére. A gyakorlatban azonban, 
a nem jegyzett társaságok sajátosságai és sokszínűsége miatt, tovább kell dolgozni azon, hogy 
megfelelően kerüljenek az irányelv hatálya alá.

Módosítás 65
Toine Manders

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 

Azon tagállamok, amelyek a 8. cikk (3) 
bekezdés szerint felfüggesztették a 4. cikk 
(1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 
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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 
hónapon belül.

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 ésszerű arányát
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 66
Anna Hedh

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


