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Amendamentul 10
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 157 alineatul (3),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 19,

Or. en

Amendamentul 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Instituțiile și agențiile UE ar trebui 
să dea un exemplu bun prin 
îmbunătățirea echilibrului de gen. 
Principiile stabilite în prezenta directivă 
ar trebui incluse în normele de 
reglementare a procedurilor interne 
privind personalul ale Comisiei Europene, 
ale Parlamentului European și ale tuturor 
instituțiilor și agențiilor UE, inclusiv ale 
Băncii Centrale Europene. Trebuie 
elaborate politici de gen mai eficiente în 
toate instituțiile UE pentru a avea un 
impact asupra recrutării, a instruirii și a 
funcționării zilnice a diferitelor instituții 
ale UE. În acest scop, instituțiile asigură 
că echilibrul de gen este obținut în 
recrutarea personalului de conducere de 
nivel superior, inclusiv a directorilor 
generali, a administratorilor și a șefilor de 
unitate.

Or. en
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Amendamentul 12
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O mai bună reprezentare a societății 
în cadrul comisiilor prin echilibrul de gen 
ar garanta societăților implicate o mai 
bună înțelegere a nevoilor consumatorilor 
și a comportamentului economic, care i-
ar ajuta să facă o legătură mai bună între 
cerere și ofertă, asigurând o funcționare 
mai eficace a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Este esențial ca direcția Comisiei, 
organul executiv al UE, să 
îmbunătățească echilibrul de gen la 
nivelul său pentru a reprezenta mai bine 
cetățenii europeni. Prin urmare, statelor 
membre li se solicită să nominalizeze 
candidați bărbați și femei pentru fiecare 
funcție în cadrul colegiului comisarilor în 
vederea atingerii echilibrului de gen în 
cadrul colegiului Comisiei.

Or. en

Amendamentul 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Banca Centrală Europeană (BCE), 
Sistemul european de supraveghere 
financiară (ESFS) – inclusiv Comitetul 
european pentru risc sistemic (CERS) –, 
și autoritățile europene de supraveghere 
(AES) ar trebui să respecte toate aspectele 
egalității și nediscriminării pe criterii de 
gen. Comisiile autorităților de 
supraveghere ale AES ar trebui să fie, de 
asemenea, încurajate să prezinte o listă de 
candidați echilibrată din punct de vedere 
al genului pentru funcțiile de președinte și 
administrator executiv la audierea 
relevantă în Parlamentul European. 
Selecția finală a acestor funcții ar trebui 
să fie echilibrată din punct de vedere al 
genului. De asemenea, este important ca 
atât Comitetul științific director (CȘD), 
cât și Comitetul consultativ ale CERS să 
fie echilibrate din punct de vedere al 
genului.

Or. en

Amendamentul 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Consiliul de supraveghere al Băncii 
Centrale Europene (BCE), inclusiv 
rolurile de președinte și vicepreședinte, ar 
trebui să fie echilibrate din perspectiva 
genului. Oricând apare un loc vacant în 
Comitetul executiv al BCE, statele 
membre care au adoptat euro ca monedă 
ar trebui încurajate să nominalizeze 
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pentru postul vacant doi candidați, un 
bărbat și o femeie. Statele membre ar 
trebui să fie, de asemenea, încurajate să 
numească femei pentru funcțiile de 
guvernatori ai băncilor centrale naționale 
(BCN) în vederea atingerii unui echilibru 
de gen în cadrul Consiliului 
guvernatorilor și al Consiliului general al 
BCE și al Consiliului general al CERS.

Or. en

Amendamentul 16
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ocazie ratată de a realiza o creștere durabilă 
pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 17
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ciuda legislației existente a Uniunii, 
prin care se vizează prevenirea și 
combaterea discriminării sexuale, a 
recomandărilor Consiliului, prin care se 
vizează în mod special sporirea prezenței 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice, și a acțiunilor întreprinse la 
nivelul Uniunii în scopul încurajării 
măsurilor de autoreglementare, femeile 
continuă să fie puternic depășite numeric
de bărbați în cele mai înalte organe de 
decizie ale întreprinderilor din întreaga 
Uniune. În sectorul privat și, în special, în 
cadrul societăților cotate la bursă, acest 
dezechilibru de gen este deosebit de
semnificativ și acut. Conform principalului 
indicator utilizat de Comisie în ceea ce 
privește reprezentarea din perspectiva 
genului în organele de conducere ale 
întreprinderilor, proporția femeilor 
implicate în procesul decizional la cel mai 
înalt nivel rămâne foarte scăzută. În 
ianuarie 2012, femeile au ocupat, în medie, 
numai 13,7 % din posturile disponibile în 
organele de conducere ale celor mai mari 
societăți cotate la bursă din statele membre. 
Numai 15 % din administratorii 
neexecutivi erau femei.

(10) În ciuda legislației existente a Uniunii, 
prin care se vizează prevenirea și 
combaterea discriminării sexuale, a 
recomandărilor Consiliului, prin care se 
vizează în mod special sporirea prezenței 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice, și a acțiunilor întreprinse la 
nivelul Uniunii în scopul încurajării 
măsurilor de autoreglementare, femeile 
continuă să fie puternic subreprezentate în 
favoarea bărbaților în cele mai înalte 
organe de decizie ale întreprinderilor din 
întreaga Uniune. În sectorul privat și, în 
special, în cadrul societăților cotate la 
bursă, acest dezechilibru de gen este 
deosebit de semnificativ și acut. Conform 
principalului indicator utilizat de Comisie 
în ceea ce privește reprezentarea din 
perspectiva genului în organele de 
conducere ale întreprinderilor, proporția 
femeilor implicate în procesul decizional la 
cel mai înalt nivel rămâne foarte scăzută. 
În ianuarie 2012, femeile au ocupat, în 
medie, numai 13,7 % dintre posturile 
disponibile în organele de conducere ale 
celor mai mari societăți cotate la bursă din 
statele membre. Numai 15 % dintre
administratorii neexecutivi erau femei.

Or. en
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Amendamentul 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ciuda legislației existente a Uniunii, 
prin care se vizează prevenirea și 
combaterea discriminării sexuale, a 
recomandărilor Consiliului, prin care se 
vizează în mod special sporirea prezenței 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice, și a acțiunilor întreprinse la 
nivelul Uniunii în scopul încurajării 
măsurilor de autoreglementare, femeile 
continuă să fie puternic depășite numeric 
de bărbați în cele mai înalte organe de 
decizie ale întreprinderilor din întreaga 
Uniune. În sectorul privat și, în special, în 
cadrul societăților cotate la bursă, acest 
dezechilibru de gen este deosebit de 
semnificativ și acut. Conform principalului 
indicator utilizat de Comisie în ceea ce 
privește reprezentarea din perspectiva 
genului în organele de conducere ale 
întreprinderilor, proporția femeilor 
implicate în procesul decizional la cel mai 
înalt nivel rămâne foarte scăzută. În 
ianuarie 2012, femeile au ocupat, în medie, 
numai 13,7 % din posturile disponibile în 
organele de conducere ale celor mai mari 
societăți cotate la bursă din statele membre. 
Numai 15 % din administratorii 
neexecutivi erau femei.

(10) În ciuda legislației existente a Uniunii, 
prin care se vizează prevenirea și 
combaterea discriminării sexuale, a 
recomandărilor Consiliului, prin care se 
vizează în mod special sporirea prezenței 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice, și a acțiunilor întreprinse la 
nivelul Uniunii în scopul încurajării 
măsurilor de autoreglementare, femeile 
continuă să fie puternic depășite numeric 
de bărbați în cele mai înalte organe de 
decizie ale întreprinderilor din întreaga 
Uniune. În sectorul privat acest 
dezechilibru de gen este deosebit de 
semnificativ și acut, deși anumite instituții 
și agenții ale UE, precum Banca Centrală 
Europeană, afișează, de asemenea, un 
dezechilibru de gen profund problematic. 
Conform principalului indicator utilizat de 
Comisie în ceea ce privește reprezentarea 
din perspectiva genului în organele de 
conducere ale întreprinderilor, proporția 
femeilor implicate în procesul decizional la 
cel mai înalt nivel rămâne foarte scăzută. 
În ianuarie 2012, femeile au ocupat, în 
medie, numai 13,7 % dintre posturile 
disponibile în organele de conducere ale 
celor mai mari societăți cotate la bursă din 
statele membre. Numai 15 % dintre
administratorii neexecutivi erau femei.

Or. en

Amendamentul 19
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Proporția femeilor în organele de 
conducere ale întreprinderilor progresează 
într-un ritm foarte lent, creșterea anuală 
medie în ultimii ani fiind de numai 
0,6 puncte procentuale. Rata de 
îmbunătățire a variat de la un stat membru 
la altul și a produs rezultate extrem de 
divergente. Progrese mult mai 
semnificative au fost observate în statele 
membre în care au fost introduse măsuri 
obligatorii. Este probabil ca discrepanțele 
accentuate dintre statele membre să se 
mărească în continuare, având în vedere 
abordările foarte diferite adoptate de statele 
membre pentru sporirea prezenței femeilor 
în organele de conducere.

(11) Proporția femeilor în organele de 
conducere ale întreprinderilor progresează 
într-un ritm foarte lent, creșterea anuală 
medie în ultimii ani fiind de numai 
0,6 puncte procentuale. Rata de 
îmbunătățire a variat de la un stat membru 
la altul și a produs rezultate extrem de 
divergente. Progrese mult mai 
semnificative au fost observate în statele 
membre în care au fost introduse măsuri 
obligatorii. Discrepanțele accentuate dintre 
statele membre ar putea să se mărească în 
continuare, având în vedere abordările 
foarte diferite adoptate de statele membre 
pentru sporirea prezenței femeilor în 
organele de conducere. Prin urmare, 
încurajează statele membre să facă 
schimb de informații și să disemineze cele 
mai bune practici în vederea obținerii 
rezultatelor optime prin adoptarea de 
măsuri practice și eficiente care vizează în 
special promovarea echilibrului de gen.

Or. en

Amendamentul 20
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre ar trebui să adopte 
strategii care să se îndrepte către o 
schimbare socioculturală în abordarea lor 
pentru un echilibru de gen prin utilizarea 
de mijloace versatile pentru a încuraja 
participarea femeilor la ierarhia la nivel 
de conducere și prin inițierea de către 
angajatori a unor abordări și acțiuni 
proactive. Aceste mijloace ar putea 
include, printre altele, promovarea de 
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programe de lucru flexibile, încurajând 
locurile de muncă favorabile vieții 
familiale prin asigurarea accesului la 
centre de zi.

Or. en

Amendamentul 21
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reglementarea izolată și divergentă 
sau absența unei reglementări la nivel 
național referitoare la echilibrul de gen în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă determină apariția unor 
discrepanțe în ceea ce privește numărul de 
femei în rândul administratorilor executivi 
și neexecutivi, precum și a unor rate 
diferite de îmbunătățire în statele membre, 
și, în plus, ridică obstacole în calea pieței 
interne, prin impunerea unor cerințe de 
guvernanță corporativă divergente 
societăților europene cotate la bursă. 
Aceste diferențe existente la nivelul 
cerințelor legale și de autoreglementare 
aplicabile componenței organelor de 
conducere pot genera complicații practice 
pentru societățile cotate la bursă care 
desfășoară activități transfrontaliere, 
îndeosebi atunci când înființează filiale sau
când realizează fuziuni și achiziții, precum 
și pentru candidații la posturile disponibile 
în organele de conducere.

(12) Reglementarea izolată și divergentă 
sau absența unei reglementări la nivel 
național referitoare la echilibrul de gen în 
organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă determină apariția unor 
discrepanțe în ceea ce privește numărul de 
femei în rândul administratorilor 
neexecutivi, precum și a unor rate diferite 
de îmbunătățire în statele membre, și, în 
plus, ridică obstacole în calea pieței 
interne, prin impunerea unor cerințe de 
guvernanță corporativă divergente 
societăților europene cotate la bursă. 
Aceste diferențe existente la nivelul 
cerințelor legale și de autoreglementare 
aplicabile componenței organelor de 
conducere pot genera complicații practice 
pentru societățile cotate la bursă care 
desfășoară activități transfrontaliere, 
îndeosebi atunci când înființează filiale sau 
când realizează fuziuni și achiziții, precum 
și pentru candidații la posturile disponibile 
în organele de conducere. Cu toate 
acestea, punerea în aplicare a dispozițiilor 
prevăzute în directivă ar trebui să aibă loc 
indiferent de mijloacele diferite prin care 
administratorii neexecutivi sunt aleși în 
cadrul consiliilor societăților europene.

Or. en
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Amendamentul 22
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Unul dintre factorii principali 
pentru o punere corectă în aplicare a 
următoarei directive este utilizarea 
eficientă a criteriilor de selecție a 
administratorilor neexecutivi care ar 
trebui stabilită în avans și cu transparență 
deplină și în care competențele 
candidaților sunt considerate în mod egal 
indiferent de gen.

Or. en

Amendamentul 23
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directivă nu vizează 
armonizarea detaliată a legislațiilor 
naționale în domeniul procedurilor de 
selecție și al criteriilor de calificare pentru 
posturile din organele de conducere, însă, 
pentru realizarea unui echilibru de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi, este 
necesar să se introducă standarde minime 
în ceea ce privește obligația societăților 
cotate la bursă, care nu dispun de o 
reprezentare echilibrată a femeilor și a 
bărbaților, de a lua decizii de numire a 
administratorilor neexecutivi pe baza unei 
evaluări comparative obiective a 
calificărilor candidaților din punctul de 
vedere al adecvării, al competențelor și al 

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

calificărilor candidaților din punct de 
vedere al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale. Numai o măsură 
la nivelul UE poate contribui în mod 
eficace la asigurarea unor condiții 
echitabile de concurență pe întregul 
teritoriu al Uniunii și la evitarea 
complicațiilor practice în viața 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 24
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Prezenta directivă nu vizează 
armonizarea detaliată a legislațiilor 
naționale în domeniul procedurilor de 
selecție și al criteriilor de calificare pentru 
posturile din organele de conducere. 
Statele membre sunt încurajate să 
respecte articolele 2, 3 și 8 din TUE, 
precum și articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale.

Or. en
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Amendamentul 25
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Prin urmare, Uniunea ar trebui să își 
propună să mărească prezența femeilor în 
organele de conducere ale întreprinderilor, 
atât pentru a stimula creșterea economică și 
competitivitatea întreprinderilor europene, 
cât și pentru a asigura o egalitate de gen 
efectivă pe piața forței de muncă. Acest 
obiectiv ar trebui să fie urmărit în mod 
activ, luând în considerare totodată 
principiul subsidiarității.

Or. en

Amendamentul 26
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Societățile cotate la bursele de valori 
se bucură de o importanță economică 
deosebită, de vizibilitate și de impact pe 
piață în ansamblul său. Măsurile prevăzute 

(17) Societățile cotate la bursele de valori 
se bucură de o importanță economică 
deosebită, de vizibilitate și de impact pe 
piață în ansamblul său. Măsurile prevăzute 
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în prezenta directivă ar trebui să se aplice, 
prin urmare, societăților cotate la bursă, 
definite ca societăți comerciale care își au 
sediul într-un stat membru și ale căror 
valori mobiliare pot fi tranzacționate pe o 
piață reglementată în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, în unul 
sau mai multe state membre. Aceste 
întreprinderi servesc drept model 
economiei în ansamblu, practicile lor fiind, 
în mod normal, urmate și de alte tipuri de 
întreprinderi. Caracterul public al 
societăților cotate la bursă justifică 
reglementarea mai intensă a acestora în 
interes public.

în prezenta directivă ar trebui să se aplice, 
prin urmare, societăților cotate la bursă, 
definite ca societăți comerciale care își au 
sediul într-un stat membru și ale căror 
valori mobiliare pot fi tranzacționate pe o 
piață reglementată în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, în unul 
sau mai multe state membre. Aceste 
întreprinderi servesc drept model 
economiei în ansamblu, practicile lor fiind, 
în mod normal, urmate și de alte tipuri de 
întreprinderi. Caracterul public al 
societăților cotate la bursă justifică 
reglementarea adecvată a acestora în 
interes public.

Or. en

Amendamentul 27
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Societățile cotate la bursele de valori 
se bucură de o importanță economică 
deosebită, de vizibilitate și de impact pe 
piață în ansamblul său. Măsurile prevăzute 
în prezenta directivă ar trebui să se aplice, 
prin urmare, societăților cotate la bursă, 
definite ca societăți comerciale care își au 
sediul într-un stat membru și ale căror 
valori mobiliare pot fi tranzacționate pe o 
piață reglementată în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, în unul 
sau mai multe state membre. Aceste 
întreprinderi servesc drept model 
economiei în ansamblu, practicile lor fiind, 

(17) Societățile cotate la bursele de valori 
se bucură de o importanță economică 
deosebită, de vizibilitate și de impact pe 
piață în ansamblul său. Măsurile prevăzute 
în prezenta directivă ar trebui să se aplice, 
prin urmare, societăților cotate la bursă, 
definite ca societăți comerciale care își au 
sediul într-un stat membru și ale căror 
valori mobiliare pot fi tranzacționate pe o 
piață reglementată în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, în unul 
sau mai multe state membre. Aceste 
întreprinderi servesc drept model 
economiei în ansamblu, practicile lor fiind, 
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în mod normal, urmate și de alte tipuri de 
întreprinderi. Caracterul public al 
societăților cotate la bursă justifică 
reglementarea mai intensă a acestora în 
interes public.

în mod normal, urmate și de alte tipuri de 
întreprinderi. 

Or. en

Amendamentul 28
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Societățile necotate la bursă au, de 
asemenea, un rol major în economie. În 
principiu, acestea ar trebui să fie incluse 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive. Cu toate acestea, deoarece 
situația în materie de gen în aceste 
societăți nu este bine cunoscută în 
general și deoarece ar putea fi necesare 
dispoziții speciale pentru a reflecta 
particularitățile și natura diversă a 
acestora în cadrul și pe teritoriul statelor 
membre, includerea nu ar trebui făcută 
decât într-o etapă ulterioară. Comisia ar 
trebui să prezinte o propunere în acest 
sens după realizarea unei investigații 
temeinice a tuturor aspectelor relevante.

Or. en

Amendamentul 29
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

aplice microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
astfel cum sunt definite în
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Acesta ar trebui să fie 
cazul IMM-urilor cotate la bursă și
necotate la bursă.

Or. en

Amendamentul 30
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În mai multe state membre, o anumită 
proporție din administratorii neexecutivi 
pot sau trebuie să fie numiți sau aleși de 
către personalul întreprinderii respective 
și/sau de către organizațiile de salariați, în 
conformitate cu prevederile legale sau cu 
practicile din țara respectivă. Obiectivele 
cantitative prevăzute în prezenta directivă 
ar trebui să se aplice tuturor 
administratorilor neexecutivi, inclusiv 
reprezentanților salariaților. Procedurile 
practice pentru asigurarea îndeplinirii 
acestor obiective ar trebuie definite însă de 
statele membre în cauză, dat fiind că unii 
administratori neexecutivi sunt 
reprezentanți ai salariaților.

(21) În mai multe state membre, o anumită 
proporție din administratorii neexecutivi 
pot sau trebuie să fie numiți sau aleși de 
către personalul întreprinderii respective 
și/sau de către organizațiile de salariați, în 
conformitate cu prevederile legale sau cu 
practicile din țara respectivă. Obiectivele 
cantitative prevăzute în prezenta directivă 
ar trebui să se aplice tuturor 
administratorilor neexecutivi, inclusiv 
reprezentanților salariaților. Procedurile 
practice pentru asigurarea îndeplinirii 
acestor obiective ar trebui definite însă de 
statele membre în cauză, dat fiind că unii 
administratori neexecutivi sunt 
reprezentanți ai salariaților, pe baza unor 
consultări atente și extinse cu partenerii 
sociali la nivel național.

Or. en

Amendamentul 31
Anna Hedh
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Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să fie obligate să adopte măsuri în 
care să fie prevăzute proceduri adecvate 
pentru a putea să îndeplinească obiective 
specifice în ceea ce privește structura pe 
gen a structurilor lor de conducere. 
Societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat dețin mai puțin de 
40 % din posturile de administrator 
neexecutiv în cadrul organelor de 
conducere ar trebui să facă numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai
târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, cel puțin 40 % din
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să aibă obligația de a adopta 
măsuri în care să fie prevăzute proceduri 
adecvate pentru a putea să îndeplinească 
obiective specifice în ceea ce privește 
structura pe gen a structurilor lor de 
conducere. Societățile cotate la bursă în 
care membrii sexului subreprezentat dețin 
mai puțin de 40 % dintre posturile de 
administrator neexecutiv în cadrul 
organelor de conducere ar trebui să facă 
numirile în posturile respective pe baza 
lansării unui anunț de post vacant în 
vederea depunerii cererilor și a unei 
analize comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, cel puțin 40 % dintre
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

Or. en
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Amendamentul 32
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să fie obligate să adopte măsuri 
în care să fie prevăzute proceduri adecvate 
pentru a putea să îndeplinească obiective 
specifice în ceea ce privește structura pe 
gen a structurilor lor de conducere. 
Societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat dețin mai puțin de 
40 % din posturile de administrator 
neexecutiv în cadrul organelor de 
conducere ar trebui să facă numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, cel puțin 40 % din
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să adopte proceduri adecvate 
pentru a putea să îndeplinească obiective 
specifice în ceea ce privește structura pe 
gen a structurilor lor de conducere. 
Societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat dețin mai puțin de 
40 % dintre posturile de administrator 
neexecutiv în cadrul organelor de 
conducere ar trebui să facă numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, cel puțin 40 % dintre
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

Or. en
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Amendamentul 33
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să fie obligate să adopte măsuri 
în care să fie prevăzute proceduri adecvate 
pentru a putea să îndeplinească obiective 
specifice în ceea ce privește structura pe 
gen a structurilor lor de conducere. 
Societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat dețin mai puțin de 
40 % din posturile de administrator 
neexecutiv în cadrul organelor de 
conducere ar trebui să facă numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, cel puțin 40 % din 
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

(22) Societățile cotate la bursă din Uniune 
ar trebui să fie încurajate să prevadă
proceduri adecvate pentru a putea să 
îndeplinească obiective specifice în ceea ce 
privește structura pe gen a structurilor lor 
de conducere. Societățile cotate la bursă în 
care membrii sexului subreprezentat dețin 
mai puțin de o proporție rezonabilă din
posturile de administrator neexecutiv în 
cadrul organelor de conducere ar trebui să 
facă numirile în posturile respective pe 
baza unei analize comparative a 
calificărilor fiecărui candidat, efectuată 
după criterii prestabilite, clare, formulate 
cu neutralitate și lipsite de ambiguitate, în 
vederea realizării proporției menționate cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, 
directiva stabilește obiectivul ca, până la 
data respectivă, o proporție rezonabilă din
posturile de administrator neexecutiv să fie 
ocupate de membri ai sexului 
subreprezentat. Acest obiectiv se referă în 
principiu numai la diversitatea de gen în 
general în rândul administratorilor 
neexecutivi și nu interferează cu alegerea 
concretă a administratorilor dintr-o listă 
amplă de candidați bărbați și femei în 
fiecare caz individual. În special, acesta nu 
exclude niciun candidat anume la un post 
de administrator și nici nu impune vreun 
administrator anume întreprinderilor sau 
acționarilor. Prin urmare, decizia de 
alegere a membrilor adecvați ai organului 
de conducere aparține în continuare 
întreprinderilor și acționarilor.

Or. en
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Amendamentul 34
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru determinarea numărului de 
posturi de administrator neexecutiv 
necesare pentru atingerea obiectivului este 
nevoie de specificații suplimentare 
deoarece, pentru majoritatea 
dimensiunilor unei structuri de 
conducere, din punct de vedere matematic 
nu este posibil decât fie să se depășească 
cota exactă de 40 %, fie să se rămână sub 

(24) Pentru determinarea numărului de
posturi de administrator neexecutiv 
necesare pentru atingerea obiectivului ar 
trebui să existe o proporție rezonabilă. 
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aceasta. Prin urmare, numărul de posturi 
de conducere necesare pentru 
îndeplinirea obiectivului ar trebui să fie 
numărul cel mai apropiat de 40 %. În 
același timp, pentru a se evita orice 
discriminare a sexului inițial 
suprareprezentat, societățile cotate la 
bursă nu ar trebui să fie obligate să 
numească membri ai sexului 
subreprezentat în jumătate sau în mai 
mult de jumătate din posturile de 
administrator neexecutiv. Astfel, de 
exemplu, membrii sexului subreprezentat 
ar trebui să dețină cel puțin un post într-
un organ de conducere alcătuit din trei 
sau patru administratori neexecutivi, cel 
puțin două posturi într-un organ de 
conducere alcătuit din cinci sau șase 
administratori neexecutivi și cel puțin trei 
posturi într-un organ de conducere 
alcătuit din șapte sau opt administratori 
neexecutivi.

Or. en

Amendamentul 36
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru determinarea numărului de 
posturi de administrator neexecutiv 
necesare pentru atingerea obiectivului este 
nevoie de specificații suplimentare 
deoarece, pentru majoritatea dimensiunilor 
unei structuri de conducere, din punct de 
vedere matematic nu este posibil decât fie 
să se depășească cota exactă de 40 %, fie 
să se rămână sub aceasta. Prin urmare, 
numărul de posturi de conducere necesare 
pentru îndeplinirea obiectivului ar trebui să 
fie numărul cel mai apropiat de 40 %. În 
același timp, pentru a se evita orice 

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

evita orice discriminare a sexului inițial 
suprareprezentat, societățile cotate la bursă 
nu ar trebui să aibă obligația de a numi
membri ai sexului subreprezentat în 
jumătate sau în mai mult de jumătate din 
posturile de administrator neexecutiv. 
Astfel, de exemplu, membrii sexului 
subreprezentat ar trebui să dețină cel puțin 
un post într-un organ de conducere alcătuit 
din trei sau patru administratori 
neexecutivi, cel puțin două posturi într-un 
organ de conducere alcătuit din cinci sau 
șase administratori neexecutivi și cel puțin 
trei posturi într-un organ de conducere 
alcătuit din șapte sau opt administratori 
neexecutivi.

Or. en

Amendamentul 37
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În conformitate cu această 
jurisprudență, statele membre ar trebui să 
garanteze că selecția candidaților cu cele 
mai bune calificări pentru posturile de 
administrator neexecutiv se bazează pe o 
analiză comparativă a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate. Ca exemple de 
tipuri de criterii de selecție, care ar putea fi 
aplicate de întreprinderi, pot fi amintite 
experiența profesională în sarcinile de 
administrare și/sau supraveghere specifice, 
cunoștințele în domenii specifice relevante, 
cum ar fi finanțele, controlul sau 
gestionarea resurselor umane, 
competențele de conducere și de 
comunicare și aptitudinile de creare a unor 
rețele de contacte. Trebuie să se acorde 

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

comunicare și aptitudinile de creare a unor 
rețele de contacte. Ar trebui să se acorde 
prioritate candidatului din sexul 
subreprezentat dacă respectivul candidat 
are aceleași calificări precum candidatul de 
sex opus din punct de vedere al adecvării, 
al competențelor și al rezultatelor 
profesionale și dacă, în urma unei evaluări 
obiective, care ține seama de toate criteriile 
specifice fiecărui candidat, balanța nu 
înclină în favoarea candidatului de sex 
opus.

Or. en

Amendamentul 38
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28)Prezenta directivă își propune să 
consolideze echilibrul de gen în rândul 
administratorilor societăților cotate la 
bursele de valori și, astfel, să contribuie la 
traducerea în practică a principiului 
egalității de tratament între bărbați și 
femei, care este recunoscut ca drept 
fundamental al Uniunii. Prin urmare, 
societățile cotate la bursă ar trebui să aibă 
obligația de a face cunoscute, la cererea 
unui candidat respins, atât criteriile de 
calificare care au stat la baza selecției, cât 
și evaluarea comparativă obiectivă a 
acestor criterii și, după caz, considerațiile 
care au înclinat balanța în favoarea unui 
candidat care nu este membru al sexului 
subreprezentat. Aceste restrângeri ale 
dreptului la respectarea vieții private în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, recunoscut la articolele 7 
și 8 din cartă, și obligația societăților cotate 
la bursă de a furniza aceste informații, la 
cerere, candidatului respins, sunt necesare 

(28) Prezenta directivă își propune să 
consolideze echilibrul de gen în rândul 
administratorilor societăților cotate la 
bursele de valori și, astfel, să contribuie la 
traducerea în practică a principiului 
egalității de tratament între bărbați și 
femei, care este recunoscut ca drept 
fundamental al Uniunii. Prin urmare, 
societățile cotate la bursă ar trebui să poată
face cunoscute, dacă este necesar, și la 
cererea unui candidat respins, atât criteriile 
de calificare care au stat la baza selecției, 
cât și evaluarea comparativă obiectivă a 
acestor criterii și, după caz, considerațiile 
care au înclinat balanța în favoarea unui 
candidat care nu este membru al sexului 
subreprezentat. Aceste restrângeri ale 
dreptului la respectarea vieții private în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, recunoscut la articolele 7 
și 8 din cartă, și obligația societăților cotate 
la bursă de a furniza aceste informații, la 
cerere, candidatului respins, sunt necesare 
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și, în conformitate cu principiul 
proporționalității, corespund efectiv unor 
obiective de interes general recunoscute. 
Prin urmare, aceste restrângeri sunt 
conforme cu cerințele prevăzute la 
articolul 52 alineatul (1) din cartă și cu 
jurisprudența relevantă a Curții de Justiție.

și, în conformitate cu principiul 
proporționalității, corespund efectiv unor 
obiective de interes general recunoscute. 
Prin urmare, aceste restrângeri sunt 
conforme cu cerințele prevăzute la 
articolul 52 alineatul (1) din cartă și cu 
jurisprudența relevantă a Curții de Justiție.

Or. en

Amendamentul 39
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Dacă un candidat respins aparținând 
sexului subreprezentat stabilește prezumția 
că avea aceleași calificări precum 
candidatul selectat de sex opus, societatea 
cotată la bursă ar trebui să aibă obligația
de a demonstra corectitudinea alegerii 
efectuate.

(29) Dacă un candidat respins aparținând 
sexului subreprezentat stabilește prezumția 
că avea aceleași calificări precum 
candidatul selectat de sex opus, societatea 
cotată la bursă ar trebui să poată demonstra 
corectitudinea alegerii efectuate.

Or. en

Amendamentul 40
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării prezentei directive, care 
ar putea cuprinde, printre altele, amenzi 
administrative și declararea nulității sau 
anularea, declarată de către un organism 
judiciar, a numirii sau a alegerii 
administratorilor neexecutivi dacă la 

(30) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării prezentei directive, care 
ar putea cuprinde, printre altele, amenzi 
administrative și declararea nulității sau 
anularea, declarată de către un organism 
judiciar, a numirii sau a alegerii 
administratorilor neexecutivi dacă la 



AM\933679RO.doc 25/40 PE508.311v01-00

RO

numirea sau alegerea respectivă nu s-a 
respectat legislația națională adoptată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

numirea sau alegerea respectivă nu s-a 
respectat legislația națională adoptată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1), 
precum și dizolvarea forțată, dispusă de 
organul judiciar competent, cu 
respectarea pe deplin a garanțiilor 
procedurale, în cazul unor încălcări grave 
și repetate.

Or. en

Amendamentul 41
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării prezentei directive, care 
ar putea cuprinde, printre altele, amenzi 
administrative și declararea nulității sau 
anularea, declarată de către un organism 
judiciar, a numirii sau a alegerii 
administratorilor neexecutivi dacă la 
numirea sau alegerea respectivă nu s-a 
respectat legislația națională adoptată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

(30) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării prezentei directive, care 
ar putea cuprinde, printre altele, amenzi 
administrative și declararea nulității sau 
anularea, declarată de către un organism 
judiciar, a numirii sau a alegerii 
administratorilor neexecutivi dacă la 
numirea sau alegerea respectivă nu s-a 
respectat legislația națională adoptată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1). 
Societățile cotate la bursă înființate în 
Uniune nu încalcă directiva dacă nu 
respectă obiectivul de 40 %. Cu toate 
acestea, încalcă prezenta directivă dacă 
nu respectă procedurile destinate să îi 
ajute la îndeplinirea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 42
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este posibil ca anumite state membre 
să fi adoptat deja, înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive, măsuri în 
care erau prevăzute mijloacele de asigurare 
a unei reprezentări mai echilibrate a 
femeilor și a bărbaților în structurile de 
conducere ale întreprinderilor. Aceste state 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aplica măsurile respective în locul 
cerințelor procedurale referitoare la numiri 
dacă pot demonstra că măsurile adoptate au 
o eficacitate echivalentă în ceea ce privește 
atingerea obiectivului ca cel puțin 40 % 
din administratorii neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă să fie membri ai 
sexului subreprezentat cel mai târziu la 
1 ianuarie 2020 sau, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice, cel mai târziu la 1 ianuarie 2018.

(35) Este posibil ca anumite state membre 
să fi adoptat deja, înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive, măsuri în 
care erau prevăzute mijloacele de asigurare 
a unei reprezentări mai echilibrate a 
femeilor și a bărbaților în structurile de 
conducere ale întreprinderilor. Aceste state 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aplica măsurile respective în locul 
cerințelor procedurale referitoare la numiri 
dacă pot demonstra că măsurile adoptate au 
o eficacitate echivalentă în ceea ce privește 
atingerea obiectivului ca o proporție 
rezonabilă din administratorii neexecutivi 
ai societăților cotate la bursă să fie membri 
ai sexului subreprezentat cel mai târziu la 
1 ianuarie 2020 sau, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice, cel mai târziu la 1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 45
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În prezenta directivă sunt stabilite măsuri 
prin care se asigură o reprezentare mai 
echilibrată a bărbaților și a femeilor în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 

În prezenta directivă sunt stabilite măsuri 
cu scopul de a obține o reprezentare mai 
echilibrată a bărbaților și a femeilor în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 
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societăților cotate la bursă și prin care se 
vizează accelerarea progreselor în direcția 
unui echilibru de gen, întreprinderile 
beneficiind de suficient timp pentru a 
efectua demersurile necesare în acest sens.

societăților cotate la bursă și prin care se 
vizează accelerarea progreselor în direcția 
unui echilibru de gen, întreprinderile 
beneficiind de suficient timp pentru a 
efectua demersurile necesare în acest sens.

Or. en

Amendamentul 46
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În prezenta directivă sunt stabilite măsuri 
prin care se asigură o reprezentare mai 
echilibrată a bărbaților și a femeilor în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și prin care se 
vizează accelerarea progreselor în direcția 
unui echilibru de gen, întreprinderile 
beneficiind de suficient timp pentru a 
efectua demersurile necesare în acest sens.

În prezenta directivă sunt stabilite măsuri 
prin care se asigură o reprezentare mai 
echilibrată a bărbaților și a femeilor în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și prin care se 
vizează accelerarea progreselor în direcția 
unui echilibru de gen, respectând cadrul 
economic și juridic al statelor membre,
întreprinderile beneficiind de suficient timp 
pentru a efectua demersurile necesare în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 47
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % din posturile de 
administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % dintre posturile de 
administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza lansării unui 
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comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu 
la 1 ianuarie 2018, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice.

anunț de post vacant în vederea depunerii 
cererilor și a unei analize comparative a 
calificărilor fiecărui candidat, efectuată 
după criterii prestabilite, clare, formulate 
cu neutralitate și lipsite de ambiguitate, în 
vederea realizării proporției menționate cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020 sau cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2018, în cazul 
societăților cotate la bursă care sunt 
întreprinderi publice.

Or. en

Justificare

Pentru ca modelul de acțiune pozitivă să funcționeze, este necesară mai multă transparență în 
prima etapă a procesului. Potențialii candidați trebuie să știe că există un post vacant și că 
pot depune cerere sau își pot exprima interesul. În caz contrar, ar fi dificil să se programeze 
dreptul de a aplica pentru un post, să se stabilească o candidatură într-un mod clar și să se 
respecte procedurile în general. Aceasta ar face și mai dificilă prezentarea unei plângeri 
solide din punct de vedere juridic, dacă lucrurile nu se desfășoară în mod corespunzător.

Amendamentul 48
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % din posturile de 
administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu 
la 1 ianuarie 2018, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice.

(1) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin mai puțin de 40 % dintre posturile de 
administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate, 
concepute pentru a asista aceste societăți 
în încercarea de a atinge proporția 
menționată cel mai târziu la 
1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu la 
1 ianuarie 2018, în cazul societăților cotate 
la bursă care sunt întreprinderi publice.
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Or. en

Amendamentul 49
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
societățile cotate la bursă în ale căror 
organe de conducere membrii sexului 
subreprezentat dețin mai puțin de 40 % din
posturile de administrator neexecutiv fac 
numirile în posturile respective pe baza 
unei analize comparative a calificărilor 
fiecărui candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu 
la 1 ianuarie 2018, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice.

(1) Statele membre încurajează societățile 
cotate la bursă în ale căror organe de 
conducere membrii sexului subreprezentat 
dețin o proporție rezonabilă din posturile 
de administrator neexecutiv fac numirile în 
posturile respective pe baza unei analize 
comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate 
și lipsite de ambiguitate, în vederea 
realizării proporției menționate cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2020 sau cel mai târziu 
la 1 ianuarie 2018, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice.

Or. en

Amendamentul 50
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de posturi de administrator 
neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este
numărul cel mai apropiat de proporția de 
40 %, fără a depăși 49 %.

(2) Numărul de posturi de administrator 
neexecutiv necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) este o 
proporție rezonabilă.

Or. en
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Amendamentul 51
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
la selectarea administratorilor neexecutivi, 
se acordă prioritate candidatului 
aparținând sexului subreprezentat dacă 
respectivul candidat are aceleași calificări 
precum candidatul de sex opus din punctul 
de vedere al adecvării, al competențelor și 
al rezultatelor profesionale, cu excepția 
cazului în care, în urma unei evaluări 
obiective, care ține seama de toate criteriile 
specifice fiecărui candidat, balanța înclină 
în favoarea candidatului de sex opus.

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la 
alineatul (1), statele membre ar putea 
încuraja ca, la selectarea administratorilor 
neexecutivi, să se acorde prioritate 
candidatului aparținând sexului 
subreprezentat dacă respectivul candidat 
are aceleași calificări precum candidatul de 
sex opus din punct de vedere al adecvării, 
al competențelor și al rezultatelor 
profesionale, cu excepția cazului în care, în 
urma unei evaluări obiective, care ține 
seama de toate criteriile specifice fiecărui 
candidat, balanța înclină în favoarea 
candidatului de sex opus.

Or. en

Amendamentul 52
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
la selectarea administratorilor neexecutivi, 
se acordă prioritate candidatului aparținând 
sexului subreprezentat dacă respectivul 
candidat are aceleași calificări precum 
candidatul de sex opus din punctul de 
vedere al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale, cu excepția 
cazului în care, în urma unei evaluări 
obiective, care ține seama de toate criteriile 

(3) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
la selectarea administratorilor neexecutivi, 
se acordă prioritate candidatului aparținând 
sexului subreprezentat dacă respectivul 
candidat are aceleași calificări precum 
candidatul de sex opus din punct de vedere 
al adecvării, al competențelor și al 
rezultatelor profesionale, cu excepția 
cazului în care, în urma unei evaluări 
obiective, care ține seama de toate criteriile 
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specifice fiecărui candidat, balanța înclină 
în favoarea candidatului de sex opus.

specifice fiecărui candidat, balanța înclină 
în favoarea candidatului de sex opus.

Criteriile utilizate pentru selecția 
menționată la primul paragraf sunt clare, 
transparente și nediscriminatorii. Acestea 
sunt stabilite în avans și puse la dispoziție 
pentru fiecare candidat.

Or. en

Amendamentul 53
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre definesc în legislația 
lor etapa corespunzătoare a procedurii de 
selecție a administratorilor neexecutivi în 
scopul atingerii în cel mai eficient mod a 
obiectivului prevăzut la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 54
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atunci când selecția la care se face 
referire la alineatul (3) este făcută printr-
un vot al părților interesate sau al 
angajaților, societățile se asigură că 
votanților le sunt furnizate informațiile 
corespunzătoare privind măsurile stabilite 
în prezenta directivă, inclusiv sancțiunile 
generate de societate ca urmare a 
neconformității;
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Or. en

Amendamentul 55
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă au obligația de a face 
cunoscute, la cererea unui candidat respins, 
criteriile de calificare care au stat la baza 
selecției, evaluarea comparativă obiectivă a 
acestor criterii și, după caz, considerațiile 
care au înclinat balanța în favoarea unui 
candidat de sex opus.

(4) Statele membre se asigură că societățile 
cotate la bursă pot face cunoscute, dacă
este necesar, și la cererea unui candidat 
respins, criteriile de calificare care au stat 
la baza selecției, evaluarea comparativă 
obiectivă a acestor criterii și, după caz, 
considerațiile care au înclinat balanța în 
favoarea unui candidat de sex opus.

Or. en

Amendamentul 56
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea că 
societățile cotate la bursă în care membrii 
sexului subreprezentat reprezintă mai 
puțin de 10 % din personal sunt scutite de 
obligația de îndeplinire a obiectivului 
prevăzut la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește societățile mari cotate la bursă, forța de muncă nu este nici pe departe 
singura bază de recrutare pentru administratorii neexecutivi ai consiliului. Recrutarea 
externă este foarte întâlnită. O legătură directă între echilibrul de gen al forței de muncă și 
posibilitățile de a avea un consiliu echilibrat din punct de vedere al genului nu ar avea sens. 
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În plus, această dispoziție ar crea stimulente puternic contraproductive pentru unele societăți 
de a nu îmbunătăți echilibrul de gen la nivelul forței de muncă.

Amendamentul 57
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
societățile cotate la bursă își asumă 
angajamente individuale în ceea ce privește 
reprezentarea echilibrată a ambelor sexe în 
rândul administratorilor executivi, care 
urmează să fie realizate până la 
1 ianuarie 2020 sau, dacă societățile cotate 
la bursă sunt întreprinderi publice, până la 
1 ianuarie 2018.

(1) Statele membre se pot asigura că 
societățile cotate la bursă își asumă 
angajamente individuale în ceea ce privește 
reprezentarea echilibrată a ambelor sexe în 
rândul administratorilor executivi, care 
urmează să fie realizate până la 
1 ianuarie 2020 sau, dacă societățile cotate 
la bursă sunt întreprinderi publice, până la 
1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 58
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre obligă societățile cotate 
la bursă ca, în fiecare an începând cu 
[doi ani de la data adoptării], să furnizeze 
autorităților naționale competente 
informații cu privire la structura pe gen a 
organelor lor de conducere, făcând 
distincția între administratori neexecutivi și 
executivi, precum și cu privire la măsurile 
adoptate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite la articolul 4 
alineatul (1) și la prezentul articol 
alineatul (1), și să publice aceste informații 
într-un mod corespunzător și accesibil pe 

(2) Statele membre obligă societățile cotate 
la bursă ca, în fiecare an începând cu 
[doi ani de la data adoptării], să furnizeze 
autorităților naționale competente 
informații cu privire la structura pe gen a 
organelor lor de conducere, făcând 
distincția între administratori neexecutivi și 
executivi, precum și cu privire la măsurile 
adoptate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite la articolul 4 
alineatul (1) și la prezentul articol 
alineatul (1), și să publice aceste informații 
într-un mod corespunzător și ușor accesibil 
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pagina lor de internet. în raportul anual și pe pagina lor de 
internet.

Or. en

Amendamentul 59
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declararea nulității sau anularea, 
declarată de către un organism judiciar, a 
numirii sau a alegerii administratorilor 
neexecutivi dacă la numirea sau alegerea 
respectivă nu s-a respectat legislația 
națională adoptată în conformitate cu 

(b) declararea nulității sau anularea, 
declarată de către un organism judiciar, a 
numirii sau a alegerii administratorilor 
neexecutivi dacă la numirea sau alegerea 
respectivă nu s-a respectat legislația 
națională adoptată în conformitate cu 
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articolul 4 alineatul (1). articolul 4 alineatul (1). Nulitatea sau 
anularea numirii sau a alegerii 
administratorilor neexecutivi nu ar avea 
nicio consecință asupra validității 
deciziilor luate de consiliu.

Or. en

Amendamentul 61
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dizolvare forțată, dispusă de un 
organism judiciar competent cu 
respectarea deplină a garanțiilor 
procedurale adecvate, în cazuri de 
încălcări grave și repetate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clarificat faptul că o gamă largă de opțiuni este deschisă statelor membre 
atunci când vine vorba de stabilirea unui regim de sancțiuni credibil la nivel național.

Amendamentul 62
Malcolm Harbour

Propunere de directivăArticolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 4 
alineatele (6) și (7), statele membre care, 
înainte de intrarea în vigoare a directivei, 
au luat măsuri menite să asigure o 
reprezentare mai echilibrată a femeilor și a 
bărbaților în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăților cotate de la 

Un stat membru care, înainte de intrarea în 
vigoare a directivei, a încercat să atingă o 
reprezentare mai echilibrată a femeilor și a 
bărbaților în rândul administratorilor 
neexecutivi sau în rândul 
administratorilor (executivi și 
neexecutivi), în general ai societăților 
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bursă au dreptul să suspende aplicarea 
cerințelor procedurale referitoare la 
numiri, astfel cum sunt menționate la 
articolul 4 alineatele (1), (3), (4) și (5), 
dacă pot demonstra că respectivele măsuri 
permit sexului subreprezentat să dețină cel 
puțin 40 % din posturile de administrator 
neexecutiv în societățile cotate la bursă cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020 sau, în cazul 
societăților cotate la bursă care sunt 
întreprinderi publice, cel mai târziu la 
1 ianuarie 2018.

cotate la bursă, are dreptul să suspende 
aplicarea articolelor 4, 5 și 6 din prezenta 
directivă în ceea ce privește societățile 
cotate la bursă care sunt societăți private, 
dacă el consideră că membrii sexului 
subreprezentat vor deține, în medie, cel 
puțin 40 % dintre posturile de 
administrator neexecutiv sau o treime 
dintre posturile de administrator (executiv 
și neexecutiv) în general în astfel de 
societăți până cel mai târziu la 
1 ianuarie 2020 sau, în cazul societăților 
cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice, cel mai târziu la 1 ianuarie 2018. 

Un stat membru căruia i se aplică 
prezentul alineat notifică Comisia în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 63
Toine Manders

Propunere de directivăArticolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 4 
alineatele (6) și (7), statele membre care, 
înainte de intrarea în vigoare a directivei, 
au luat măsuri menite să asigure o 
reprezentare mai echilibrată a femeilor și a 
bărbaților în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăților cotate de la 
bursă au dreptul să suspende aplicarea 
cerințelor procedurale referitoare la numiri, 
astfel cum sunt menționate la articolul 4 
alineatele (1), (3), (4) și (5), dacă pot 
demonstra că respectivele măsuri permit 
sexului subreprezentat să dețină cel puțin 
40 % din posturile de administrator 
neexecutiv în societățile cotate la bursă cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020 sau, în cazul 
societăților cotate la bursă care sunt 

Fără a se aduce atingere articolului 4 
alineatele (6) și (7), statele membre care, 
înainte de intrarea în vigoare a directivei, 
au luat măsuri menite să asigure o 
reprezentare mai echilibrată a femeilor și a 
bărbaților în rândul administratorilor
neexecutivi ai societăților cotate de la 
bursă au dreptul să suspende aplicarea 
cerințelor procedurale referitoare la numiri, 
astfel cum sunt menționate la articolul 4 
alineatele (1), (3), (4) și (5), dacă pot 
demonstra că respectivele măsuri permit 
sexului subreprezentat să dețină o 
proporție rezonabilă din posturile de 
administrator neexecutiv în societățile 
cotate la bursă cel mai târziu la 
1 ianuarie 2020 sau, în cazul societăților 
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întreprinderi publice, cel mai târziu la 
1 ianuarie 2018.

cotate la bursă care sunt întreprinderi 
publice, cel mai târziu la 1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 64
Anna Hedh

Propunere de directivăArticolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la cel târziu 1 ianuarie 2016, 
Comisia prezintă o propunere de 
includere în domeniul de aplicare al 
prezentei directive a societăților necotate 
la bursă care nu sunt IMM-uri. 
Propunerea poate include dispoziții 
destinate să reflecte particularitățile și 
natura diversă a acestor societăți.

Or. en

Justificare

În principiu, nu există argumente bune în favoarea excluderii societăților mari necotate la 
bursă din domeniul de aplicare. Deși operează adeseori în afara granițelor, aceste societăți 
au un impact puternic asupra economiei și a situației în materie de gen în societate. În caz 
contrar, această excludere ar crea stimulente regretabile pentru societăți de a se scoate de pe 
lista de cotare la bursă sau a nu intra pe această listă. Totuși, în practică, este probabil să fie 
necesară mai multă muncă pentru a include societățile necotate la bursă într-un mod adecvat, 
având în vedere particularitățile și diversitatea lor.

Amendamentul 65
Toine Manders

Propunere de directivăArticolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care, în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), au suspendat 

Statele membre care, în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), au suspendat 
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aplicarea cerințelor procedurale referitoare 
la numiri, astfel cum sunt menționate la 
articolul 4 alineatele (1), (3), (4) și (5), 
includ în rapoartele menționate la 
alineatul (1) informațiile necesare pentru a 
demonstra rezultatele concrete obținute 
prin măsurile naționale la care se face 
referire la articolul 8 alineatul (3). Comisia 
prezintă apoi un raport în care stabilește 
dacă măsurile respective permit într-adevăr
membrilor sexului subreprezentat să dețină 
cel puțin 40 % din posturile de 
administrator neexecutiv cel mai târziu la 1 
ianuarie 2018 în cazul societăților cotate la 
bursă care sunt întreprinderi publice și cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020 în cazul 
societăților cotate la bursă care nu sunt 
întreprinderi publice. Comisia prezintă 
primul raport până la 1 iulie 2017, iar pe 
următoarele în termen de șase luni de la 
comunicarea rapoartelor naționale conform 
alineatului (1).

aplicarea cerințelor procedurale referitoare 
la numiri, astfel cum sunt menționate la 
articolul 4 alineatele (1), (3), (4) și (5), 
includ în rapoartele menționate la 
alineatul (1) informațiile necesare pentru a 
demonstra rezultatele concrete obținute 
prin măsurile naționale la care se face 
referire la articolul 8 alineatul (3). Comisia 
prezintă apoi un raport în care stabilește 
dacă măsurile respective permit într-adevăr 
membrilor sexului subreprezentat să dețină 
o proporție rezonabilă din posturile de 
administrator neexecutiv cel mai târziu la 1 
ianuarie 2018 în cazul societăților cotate la 
bursă care sunt întreprinderi publice și cel 
mai târziu la 1 ianuarie 2020 în cazul 
societăților cotate la bursă care nu sunt 
întreprinderi publice. Comisia prezintă 
primul raport până la 1 iulie 2017, iar pe 
următoarele în termen de șase luni de la 
comunicarea rapoartelor naționale conform 
alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 66
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează aplicarea 
prezentei directive și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, o 
dată la doi ani, un raport referitor la 
rezultatele acestei examinări. Comisia 
evaluează, în special, dacă au fost realizate 
obiectivele prezentei directive.

(3) Comisia examinează aplicarea 
prezentei directive și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 1 iulie 2018 și, ulterior, o dată la 
doi ani, un raport referitor la rezultatele 
acestei examinări. Comisia evaluează, în 
special, dacă au fost realizate obiectivele 
prezentei directive.

Or. en
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