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Predlog spremembe 10
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 157(3)
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 19 Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) Institucije in agencije EU bi morale 
biti zgled z izboljšanjem uravnotežene 
zastopanosti spolov. Načela iz te direktive 
bi bilo treba vključiti v pravila o notranjih 
kadrovskih postopkih Evropske komisije, 
Evropskega parlamenta ter vseh institucij 
in agencij EU, tudi Evropske centralne 
banke. V vseh institucijah EU je treba 
razviti učinkovitejše politike spolov, s 
katerimi bi vplivali na zaposlovanje, 
usposabljanje in vsakodnevno delovanje 
različnih institucij EU. Institucije v ta 
namen zagotovijo, da se doseže 
uravnotežena zastopanost spolov pri 
zaposlovanju na visokih vodstvenih 
položajih, vključno z generalnimi 
direktorji, direktorji in vodji enot.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) Boljše predstavljanje družbe v 
upravnih odborih z uravnoteženo 
zastopanosttjo spolov bi sodelujočim 
družbam zagotovilo širše razumevanje 
potreb in gospodarskega vedenja 
potrošnikov, kar bi jim pomagalo pri 
boljšemu usklajevanju med ponudbo in 
povpraševanjem ter tako zagotovilo boljše 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 b) Bistveno je, da se v vodstvu Komisije, 
ki je izvršilni organ EU, zagotovi 
uravnotežena zastopanost spolov, da bodo 
evropski državljani bolje zastopani. Zato 
se države članice poziva, naj za vsako 
mesto v kolegiju komisarjev imenujejo 
kandidata in kandidatko, da bi dosegli 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
kolegiju Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 c) Evropska centralna banka (ECB), 
Evropski sistem finančnega nadzora 
(ESFS), vključno z Evropskim odborom 
za sistemska tveganja (ESRB), in evropski 
nadzorni organi bi morali spoštovati vse 
vidike enakosti spolov in nediskriminacije 
na podlagi spola. Odbore nadzornikov 
evropskih nadzornih organov bi bilo treba 
tudi spodbujati, da na javnem 
posvetovanju v Evropskem parlamentu 
predstavijo seznam kandidatov z 
uravnoteženo zastopanostjo spolov za 
mesta predsednikov in izvršnih 
direktorjev. Pri končni izbiri za ta mesta 
bi morala biti spola uravnoteženo 
zastopana. Pomembno je tudi to, da sta 
spola uravnoteženo zastopana v 
usmerjevalnem odboru in svetovalnem 
odboru ESRB.

Or. en

Predlog spremembe 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 d) V nadzornem svetu Evropske 
centralne banke, vključno z mestoma 
predsednika in podpredsednika, bi morala 
biti uravnotežena zastopanost z vidika 
spola. Države članice, ki so sprejele euro, 
bi bilo treba spodbujati, da v primeru, ko 
se sprosti mesto v Izvršilnem odboru ECB, 
za prosto mesto imenujejo dva kandidata, 
in sicer moškega in žensko. Države 
članice bi bilo treba spodbujati, da na 
mesto guvernerja nacionalne centralne 
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banke imenujejo ženske, da bi dosegli 
uravnoteženo zastopanost spolov v Svetu 
ECB in Razširjenem svetu ECB ter 
splošnem odboru ESRB.

Or. en

Predlog spremembe 16
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 17
Malcolm Harbour
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kljub obstoječi zakonodaji Unije, 
namenjeni preprečevanju spolne 
diskriminacije in boju proti njej, 
priporočilom Sveta, namenjenim zlasti 
povečanju udeležbe žensk v gospodarskem 
odločanju, in ukrepom na ravni Unije, ki 
spodbujajo samourejanje, moški po številu
še vedno močno presegajo ženske v 
najvišjih organih odločanja družb po vsej 
Uniji. V zasebnem sektorju in zlasti v 
družbah, ki kotirajo na borzi, je ta 
neuravnotežena zastopanost spolov še 
posebej občutna in problematična. Ključni 
kazalnik Komisije za zastopanost spolov v 
upravnih odborih družb kaže, da je delež 
žensk v najvišjih organih odločanja v 
podjetjih še vedno zelo majhen. 
Januarja 2012 so ženske v povprečju 
zasedale le 13,7 odstotka mest v upravnih 
odborih največjih družb v državah 
članicah, ki kotirajo na borzi. Delež žensk 
med neizvršnimi direktorji je bil le 15-
odstoten.

(10) Kljub obstoječi zakonodaji Unije, 
namenjeni preprečevanju spolne 
diskriminacije in boju proti njej, 
priporočilom Sveta, namenjenim zlasti 
povečanju udeležbe žensk v gospodarskem 
odločanju, in ukrepom na ravni Unije, ki 
spodbujajo samourejanje, so ženske še 
vedno zelo slabo zastopane v primerjavi z 
moškimi v najvišjih organih odločanja 
družb po vsej Uniji. V zasebnem sektorju 
in zlasti v družbah, ki kotirajo na borzi, je 
ta neuravnotežena zastopanost spolov še 
posebej občutna in problematična. Ključni 
kazalnik Komisije za zastopanost spolov v 
upravnih odborih družb kaže, da je delež 
žensk v najvišjih organih odločanja v 
podjetjih še vedno zelo majhen. 
Januarja 2012 so ženske v povprečju 
zasedale le 13,7 odstotka mest v upravnih 
odborih največjih družb v državah 
članicah, ki kotirajo na borzi. Delež žensk 
med neizvršnimi direktorji je bil le 15-
odstoten.

Or. en

Predlog spremembe 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kljub obstoječi zakonodaji Unije, 
namenjeni preprečevanju spolne 
diskriminacije in boju proti njej, 
priporočilom Sveta, namenjenim zlasti 
povečanju udeležbe žensk v gospodarskem 
odločanju, in ukrepom na ravni Unije, ki 
spodbujajo samourejanje, moški po številu 

(10) Kljub obstoječi zakonodaji Unije, 
namenjeni preprečevanju spolne 
diskriminacije in boju proti njej, 
priporočilom Sveta, namenjenim zlasti 
povečanju udeležbe žensk v gospodarskem 
odločanju, in ukrepom na ravni Unije, ki 
spodbujajo samourejanje, moški po številu 
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še vedno močno presegajo ženske v 
najvišjih organih odločanja družb po vsej 
Uniji. V zasebnem sektorju in zlasti v 
družbah, ki kotirajo na borzi, je ta 
neuravnotežena zastopanost spolov še 
posebej občutna in problematična. Ključni 
kazalnik Komisije za zastopanost spolov v 
upravnih odborih družb kaže, da je delež 
žensk v najvišjih organih odločanja v 
podjetjih še vedno zelo majhen. 
Januarja 2012 so ženske v povprečju 
zasedale le 13,7 odstotka mest v upravnih 
odborih največjih družb v državah 
članicah, ki kotirajo na borzi. Delež žensk 
med neizvršnimi direktorji je bil le 15-
odstoten.

še vedno močno presegajo ženske v 
najvišjih organih odločanja družb po vsej 
Uniji. V zasebnem sektorju je ta 
neuravnotežena zastopanost spolov še 
posebej občutna in problematična, čeprav 
nekatere institucije in agencije EU, kot je 
Evropska centralna banka, tudi zelo 
očitno kažejo problematično 
neuravnoteženost pri zastopanosti spolov. 
Ključni kazalnik Komisije za zastopanost 
spolov v upravnih odborih družb kaže, da 
je delež žensk v najvišjih organih 
odločanja v podjetjih še vedno zelo
majhen. Januarja 2012 so ženske v 
povprečju zasedale le 13,7 odstotka mest v 
upravnih odborih največjih družb v 
državah članicah, ki kotirajo na borzi. 
Delež žensk med neizvršnimi direktorji je 
bil le 15-odstoten.

Or. en

Predlog spremembe 19
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Delež žensk v upravnih odborih družb 
se povečuje zelo počasi, saj se je v zadnjih 
nekaj letih v povprečju povečal le za 
0,6 odstotne točke na leto. Hitrost napredka 
se je med posameznimi državami članicami 
razlikovala, posledica pa so tudi zelo 
različni rezultati. Največji napredek je bil 
zabeležen v državah članicah, v katerih so 
bili uvedeni zavezujoči ukrepi. Naraščajoče 
razlike med državami članicami se bodo 
verjetno še povečale glede na zelo različne 
pristope k povečevanju zastopanosti žensk 
v upravnih odborih družb v posameznih 
državah članicah.

(11) Delež žensk v upravnih odborih družb 
se povečuje zelo počasi, saj se je v zadnjih 
nekaj letih v povprečju povečal le za 
0,6 odstotne točke na leto. Hitrost napredka 
se je med posameznimi državami članicami 
razlikovala, posledica pa so tudi zelo 
različni rezultati. Največji napredek je bil 
zabeležen v državah članicah, v katerih so 
bili uvedeni zavezujoči ukrepi. Naraščajoče 
razlike med državami članicami bi se 
lahko še povečale glede na zelo različne 
pristope k povečevanju zastopanosti žensk 
v upravnih odborih družb v posameznih 
državah članicah. Zato spodbuja države 
članice k izmenjavi informacij in širjenju 
dobre prakse, da bi se s sprejetjem 
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praktičnih in učinkovitih ukrepov, posebej 
usmerjenih v spodbujanje uravnotežene 
zastopanosti spolov, dosegli boljši 
rezultati.

Or. en

Predlog spremembe 20
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Države članice bi morale sprejeti 
strategije, usmerjene v družbeno-kulturni 
premik v njihovem pristopu do ravnotežja 
med spoloma z uporabo prilagodljivih
sredstev za spodbujanje udeležbe žensk v 
upravni hierarhiji in sprejemanje 
proaktivnih pristopov in ukrepov s strani 
delodajalcev. Takšna sredstva bi lahko 
med drugim vključevala podpiranje 
prožnih delovnih urnikov in spodbujanje 
družinam prijaznih delovnih mest z 
zagotavljanjem dostopa do dnevnega 
varstva.

Or. en

Predlog spremembe 21
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Razdrobljeni in različni predpisi ali 
pomanjkanje predpisov na nacionalni ravni 
v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo 
spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi, ne povzročajo zgolj 

(12) Razdrobljeni in različni predpisi ali 
pomanjkanje predpisov na nacionalni ravni 
v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo 
spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi, ne povzročajo zgolj 
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odstopanj v številu žensk med neizvršnimi 
direktorji ter različne hitrosti napredka na 
tem področju v državah članicah, temveč z 
uvajanjem različnih zahtev glede 
upravljanja evropskih družb, ki kotirajo na 
borzi, ovirajo tudi delovanje notranjega 
trga. Te razlike v zakonskih določbah in 
samourejevalnih ukrepih glede sestave 
upravnih odborov družb lahko povzročijo 
praktične zaplete za družbe, ki kotirajo na 
borzi in poslujejo čezmejno, zlasti pri 
ustanavljanju podružnic ali pri združitvah 
in prevzemih, in tudi za kandidate za mesta 
v upravnih odborih.

odstopanj v številu žensk med neizvršnimi 
direktorji ter različne hitrosti napredka na 
tem področju v državah članicah, temveč z 
uvajanjem različnih zahtev glede 
upravljanja evropskih družb, ki kotirajo na 
borzi, ovirajo tudi delovanje notranjega 
trga. Te razlike v zakonskih določbah in 
samourejevalnih ukrepih glede sestave 
upravnih odborov družb lahko povzročijo 
praktične zaplete za družbe, ki kotirajo na 
borzi in poslujejo čezmejno, zlasti pri 
ustanavljanju podružnic ali pri združitvah 
in prevzemih, in tudi za kandidate za mesta 
v upravnih odborih. Vseeno izvrševanje 
določb iz direktive ne bi smelo biti odvisno 
od različnih načinov izbiranja neizvršnih 
direktorjev v upravne odbore evropskih 
družb.

Or. en

Predlog spremembe 22
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Eden od glavnih dejavnikov 
pravilnega izvajanja naslednje direktive je 
učinkovita uporaba meril za izbor 
neizvršnih direktorjev, ki bi se določili 
vnaprej in ob popolni preglednosti, pri 
čemer bi se kvalifikacije kandidatov 
obravnavale ne glede na njihov spol.

Or. en

Predlog spremembe 23
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 24
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta direktiva ni namenjena natančnemu 
usklajevanju nacionalnih zakonov o 
izbirnih postopkih in merilih glede 
kvalifikacij za mesta v upravnih odborih, 
vendar pa uvaja nekatere minimalne 
standarde, ki so potrebni za doseganje 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji, in sicer glede 
zahteve za družbe, ki kotirajo na borzi in v 
katerih zastopanost spolov ni 
uravnotežena, da odločitve v zvezi z 

(14) Ta direktiva ni namenjena natančnemu 
usklajevanju nacionalnih zakonov o 
izbirnih postopkih in merilih glede 
kvalifikacij za mesta v upravnih odborih. 
Države članice se spodbuja, naj raje 
spoštujejo člene 2, 3 in 8 PEU ter člen 21 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.
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imenovanjem neizvršnih direktorjev 
sprejemajo na podlagi objektivne 
primerjalne ocene kvalifikacij kandidatov 
v smislu primernosti, usposobljenosti in 
poklicnih izkušenj. Samo z ukrepom na 
ravni EU se lahko učinkovito zagotovijo 
enaki konkurenčni pogoji po vsej Uniji in 
preprečijo praktični zapleti v poslovnem 
življenju.

Or. en

Predlog spremembe 25
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Zato bi si morala Unija prizadevati za 
večjo zastopanost žensk v upravnih 
odborih družb, s čimer bi se okrepili 
gospodarska rast in konkurenčnost 
evropskih družb ter dosegla dejanska 
enakost spolov na trgu dela. Dejavno bi si 
bilo treba prizadevati za uresničitev tega 
cilja, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
načelo subsidiarnosti.

Or. en

Predlog spremembe 26
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Družbe, ki kotirajo na borzi, imajo 
poseben gospodarski pomen, 
prepoznavnost in učinek na celotni trg. 
Ukrepi v skladu s to direktivo bi se morali 
zato uporabljati za družbe, ki kotirajo na 
borzi in so opredeljene kot družbe, ki so 
registrirane v državi članici in katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na 
organiziran trg v smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov v eni ali več 
državah članicah. Te družbe določajo 
standarde za celotno gospodarstvo, njihove 
prakse pa bodo zelo verjetno prevzele tudi 
druge vrste podjetij. Javna narava teh družb 
utemeljuje, da so v javnem interesu bolj
regulirane.

(17) Družbe, ki kotirajo na borzi, imajo 
poseben gospodarski pomen, 
prepoznavnost in učinek na celotni trg. 
Ukrepi v skladu s to direktivo bi se morali 
zato uporabljati za družbe, ki kotirajo na 
borzi in so opredeljene kot družbe, ki so 
registrirane v državi članici in katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na 
organiziran trg v smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov v eni ali več 
državah članicah. Te družbe določajo 
standarde za celotno gospodarstvo, njihove 
prakse pa bodo zelo verjetno prevzele tudi 
druge vrste podjetij. Javna narava teh družb 
utemeljuje, da so v javnem interesu 
ustrezno regulirane.

Or. en

Predlog spremembe 27
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Družbe, ki kotirajo na borzi, imajo 
poseben gospodarski pomen, 
prepoznavnost in učinek na celotni trg. 
Ukrepi v skladu s to direktivo bi se morali 
zato uporabljati za družbe, ki kotirajo na 
borzi in so opredeljene kot družbe, ki so 
registrirane v državi članici in katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na 
organiziran trg v smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov v eni ali več 
državah članicah. Te družbe določajo 
standarde za celotno gospodarstvo, njihove 

(17) Družbe, ki kotirajo na borzi, imajo 
poseben gospodarski pomen, 
prepoznavnost in učinek na celotni trg. 
Ukrepi v skladu s to direktivo bi se morali 
zato uporabljati za družbe, ki kotirajo na 
borzi in so opredeljene kot družbe, ki so 
registrirane v državi članici in katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na 
organiziran trg v smislu člena 4(1)(14) 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov v eni ali več 
državah članicah. Te družbe določajo 
standarde za celotno gospodarstvo, njihove 
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prakse pa bodo zelo verjetno prevzele tudi 
druge vrste podjetij. Javna narava teh 
družb utemeljuje, da so v javnem interesu 
bolj regulirane.

prakse pa bodo zelo verjetno prevzele tudi 
druge vrste podjetij. 

Or. en

Predlog spremembe 28
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Tudi družbe, ki ne kotirajo na 
borzi, imajo pomembno vlogov 
gospodarstvu. Zato bi morale biti načloma 
vključene v področje uporabe te direktive. 
Vključiti pa bi jih veljalo šele v poznejši 
fazi, ker položaj na področju enakosti med 
spoloma v teh družbah na splošno ni 
dobro poznan in ker bi utegnile biti 
potrebne posebne določbe, da bi se 
odrazile posebnosti in različna narava teh 
družb po državah članicah. Komisija bi 
morala predstaviti tozadeven predlog po 
tem, ko bi temeljito preučila vse ustrezne 
vidike.

Or. en

Predlog spremembe 29
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati 
za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), 
kot so opredeljena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 

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

o opredelitvi mikro, malih in srednje 
velikih podjetij, kar bi moralo veljati za 
tista, ki kotirajo, in tudi tista, ki ne 
kotirajo na borzi.

Or. en

Predlog spremembe 30
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V več državah članicah lahko ali 
morajo zaposleni oziroma organizacije 
zaposlenih v družbi v skladu z nacionalno 
zakonodajo ali prakso imenovati ali izvoliti 
določen delež neizvršnih direktorjev. 
Količinske cilje iz te direktive bi bilo treba 
uporabljati za vse neizvršne direktorje, 
vključno s predstavniki zaposlenih. 
Zadevne države članice bi zato morale pri 
določitvi praktičnih postopkov za 
zagotovitev uresničevanja teh ciljev 
upoštevati dejstvo, da so nekateri neizvršni 
direktorji tudi predstavniki zaposlenih.

(21) V več državah članicah lahko ali 
morajo zaposleni oziroma organizacije 
zaposlenih v družbi v skladu z nacionalno 
zakonodajo ali prakso imenovati ali izvoliti 
določen delež neizvršnih direktorjev. 
Količinske cilje iz te direktive bi bilo treba 
uporabljati za vse neizvršne direktorje, 
vključno s predstavniki zaposlenih. 
Zadevne države članice bi zato morale pri 
določitvi praktičnih postopkov za 
zagotovitev uresničevanja teh ciljev na 
podlagi skrbnih in obsežnih posvetovanj s 
socialnimi parnterji na nacionalni ravni
upoštevati dejstvo, da so nekateri neizvršni 
direktorji tudi predstavniki zaposlenih.

Or. en

Predlog spremembe 31
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Družbam v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
bi morala biti naložena obveznost uvedbe 
ustreznih postopkov za uresničevanje 

(22) Družbam v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
bi morala biti naložena obveznost uvedbe 
ustreznih postopkov za uresničevanje 
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posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 
spolov v upravnih odborih. Tovrstne 
družbe, v katerih delež predstavnikov 
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega 40 %, bi morale nove kandidate 
na ta mesta imenovati na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer bi uporabile vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da bi najpozneje do 1. 
januarja 2020 dosegle navedeni odstotek. 
Zato Direktiva določa minimalni ciljni 
delež 40 % za predstavnike nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji, ki bi ga morale družbe doseči do 
navedenega datuma. Ta cilj se načeloma 
nanaša le na dosego splošnega 
uravnoteženja zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji in ne vpliva na 
konkretno izbiro posameznih direktorjev iz 
širokega nabora kandidatov moškega in 
ženskega spola v vsakem posameznem 
primeru. Zlasti je treba omeniti, da ne 
izključuje posameznih kandidatov za 
delovna mesta direktorjev, prav tako 
družbam ali delničarjem ne vsiljuje 
imenovanja posameznih direktorjev. Za 
odločanje o ustreznih članih upravnih 
odborov so tako še vedno pristojne družbe 
in delničarji.

posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 
spolov v upravnih odborih. Tovrstne 
družbe, v katerih delež predstavnikov 
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega 40 %, bi morale nove kandidate 
na ta mesta imenovati na podlagi razpisa 
za prijave za prosto delovno mesto ter
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer bi uporabile vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da bi najpozneje do 1. 
januarja 2020 dosegle navedeni odstotek. 
Zato Direktiva določa minimalni ciljni 
delež 40 % za predstavnike nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji, ki bi ga morale družbe doseči do 
navedenega datuma. Ta cilj se načeloma 
nanaša le na dosego splošnega 
uravnoteženja zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji in ne vpliva na 
konkretno izbiro posameznih direktorjev iz 
širokega nabora kandidatov moškega in 
ženskega spola v vsakem posameznem 
primeru. Zlasti je treba omeniti, da ne 
izključuje posameznih kandidatov za 
delovna mesta direktorjev, prav tako 
družbam ali delničarjem ne vsiljuje 
imenovanja posameznih direktorjev. Za 
odločanje o ustreznih članih upravnih 
odborov so tako še vedno pristojne družbe 
in delničarji.

Or. en

Predlog spremembe 32
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Družbam v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
bi morala biti naložena obveznost uvedbe 
ustreznih postopkov za uresničevanje 

(22) Družbe v Uniji, ki kotirajo na borzi, bi 
morale sprejeti ustrezne postopke za 
uresničevanje posebnih ciljev v zvezi z 
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posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 
spolov v upravnih odborih. Tovrstne 
družbe, v katerih delež predstavnikov 
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega 40 %, bi morale nove kandidate 
na ta mesta imenovati na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer bi uporabile vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da bi najpozneje do 1. 
januarja 2020 dosegle navedeni odstotek. 
Zato Direktiva določa minimalni ciljni 
delež 40 % za predstavnike nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji, ki bi ga morale družbe doseči do 
navedenega datuma. Ta cilj se načeloma 
nanaša le na dosego splošnega 
uravnoteženja zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji in ne vpliva na 
konkretno izbiro posameznih direktorjev iz 
širokega nabora kandidatov moškega in 
ženskega spola v vsakem posameznem 
primeru. Zlasti je treba omeniti, da ne 
izključuje posameznih kandidatov za 
delovna mesta direktorjev, prav tako 
družbam ali delničarjem ne vsiljuje 
imenovanja posameznih direktorjev. Za 
odločanje o ustreznih članih upravnih 
odborov so tako še vedno pristojne družbe 
in delničarji.

zastopanostjo spolov v upravnih odborih. 
Tovrstne družbe, v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, bi 
morale nove kandidate na ta mesta 
imenovati na podlagi primerjave 
kvalifikacij posameznih kandidatov, pri 
čemer bi uporabile vnaprej določena, jasna, 
nevtralno formulirana in nedvoumna 
merila, da bi najpozneje do 1. januarja 
2020 dosegle navedeni odstotek. Zato 
Direktiva določa minimalni ciljni delež 
40 % za predstavnike nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji, ki bi ga morale družbe doseči do 
navedenega datuma. Ta cilj se načeloma 
nanaša le na dosego splošnega 
uravnoteženja zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji in ne vpliva na 
konkretno izbiro posameznih direktorjev iz 
širokega nabora kandidatov moškega in 
ženskega spola v vsakem posameznem 
primeru. Zlasti je treba omeniti, da ne 
izključuje posameznih kandidatov za 
delovna mesta direktorjev, prav tako 
družbam ali delničarjem ne vsiljuje 
imenovanja posameznih direktorjev. Za 
odločanje o ustreznih članih upravnih 
odborov so tako še vedno pristojne družbe 
in delničarji.

Or. en

Predlog spremembe 33
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Družbam v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
bi morala biti naložena obveznost uvedbe 
ustreznih postopkov za uresničevanje 
posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 

(22) Družbe v Uniji, ki kotirajo na borzi, bi 
bilo treba spodbujati, naj zagotovijo 
ustrezne postopke za uresničevanje 
posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 
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spolov v upravnih odborih. Tovrstne 
družbe, v katerih delež predstavnikov 
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega 40 %, bi morale nove kandidate 
na ta mesta imenovati na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer bi uporabile vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da bi najpozneje do 1. 
januarja 2020 dosegle navedeni odstotek. 
Zato Direktiva določa minimalni ciljni 
delež 40 % za predstavnike nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji, ki bi ga morale družbe doseči do 
navedenega datuma. Ta cilj se načeloma 
nanaša le na dosego splošnega 
uravnoteženja zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji in ne vpliva na 
konkretno izbiro posameznih direktorjev iz 
širokega nabora kandidatov moškega in 
ženskega spola v vsakem posameznem 
primeru. Zlasti je treba omeniti, da ne 
izključuje posameznih kandidatov za 
delovna mesta direktorjev, prav tako 
družbam ali delničarjem ne vsiljuje 
imenovanja posameznih direktorjev. Za 
odločanje o ustreznih članih upravnih 
odborov so tako še vedno pristojne družbe 
in delničarji.

spolov v upravnih odborih. Tovrstne 
družbe, v katerih delež predstavnikov 
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 
ne dosega razumnega deleža, bi morale 
nove kandidate na ta mesta imenovati na 
podlagi primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer bi uporabile vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da bi najpozneje do 1. 
januarja 2020 dosegle navedeni odstotek. 
Zato Direktiva določa razumni ciljni delež 
za predstavnike nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji, ki bi ga 
morale družbe doseči do navedenega 
datuma. Ta cilj se načeloma nanaša le na 
dosego splošnega uravnoteženja 
zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji in ne vpliva na konkretno izbiro 
posameznih direktorjev iz širokega nabora 
kandidatov moškega in ženskega spola v 
vsakem posameznem primeru. Zlasti je 
treba omeniti, da ne izključuje posameznih 
kandidatov za delovna mesta direktorjev, 
prav tako družbam ali delničarjem ne 
vsiljuje imenovanja posameznih 
direktorjev. Za odločanje o ustreznih članih 
upravnih odborov so tako še vedno 
pristojne družbe in delničarji.

Or. en

Predlog spremembe 34
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice izvršujejo prevladujoč 
vpliv v družbah, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja v smislu člena 2(b) 
Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 
16. novembra 2006 o preglednosti 

črtano
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finančnih odnosov med državami 
članicami in javnimi podjetji ter o 
finančni preglednosti znotraj določenih 
podjetij. Zaradi tega prevladujočega 
vpliva imajo na voljo instrumente za 
hitrejšo uvedbo potrebnih sprememb. Zato 
bi morale take družbe cilj najmanj 40-
odstotne zastopanosti nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji doseči že prej.

Or. en

Predlog spremembe 35
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Število mest neizvršnih direktorjev, ki 
je potrebno za uresničitev cilja, bi bilo 
treba določiti v obliki razumnega deleža. 
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direktorji.

Or. en

Predlog spremembe 36
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 37
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 38
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Cilj te direktive je zagotoviti 
uravnoteženo zastopanost spolov med 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in 
tako prispevati k uresničevanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki 
je v Uniji priznano kot temeljna pravica. 
Zato bi morale družbe, ki kotirajo na borzi, 
na zahtevo neuspešnega kandidata razkriti

(28) Cilj te direktive je zagotoviti 
uravnoteženo zastopanost spolov med 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in 
tako prispevati k uresničevanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki 
je v Uniji priznano kot temeljna pravica. 
Zato bi morale biti družbe, ki kotirajo na 
borzi, zmožne, da po potrebi in na zahtevo 
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ne le merila glede kvalifikacij, na katerih je 
temeljila izbira, temveč tudi objektivno 
primerjalno oceno teh meril in, kadar je 
ustrezno, dejavnike, ki so pretehtali v 
korist kandidata, ki ni predstavnik 
nezadostno zastopanega spola. Te omejitve 
pravice do spoštovanja zasebnega življenja 
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo 
priznavata člena 7 in 8 Listine, in 
obveznost za družbe, ki kotirajo na borzi, 
da te informacije predložijo neuspešnemu 
kandidatu na njegovo zahtevo, so potrebne 
in v skladu z načelom sorazmernosti 
resnično izpolnjujejo priznane cilje 
splošnega interesa. Zato so v skladu z 
zahtevami za take omejitve iz člena 52(1) 
Listine in z ustrezno sodno prakso Sodišča.

neuspešnega kandidata razkrijejo ne le 
merila glede kvalifikacij, na katerih je 
temeljila izbira, temveč tudi objektivno 
primerjalno oceno teh meril in, kadar je 
ustrezno, dejavnike, ki so pretehtali v 
korist kandidata, ki ni predstavnik 
nezadostno zastopanega spola. Te omejitve 
pravice do spoštovanja zasebnega življenja 
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo 
priznavata člena 7 in 8 Listine, in 
obveznost za družbe, ki kotirajo na borzi, 
da te informacije predložijo neuspešnemu 
kandidatu na njegovo zahtevo, so potrebne 
in v skladu z načelom sorazmernosti 
resnično izpolnjujejo priznane cilje 
splošnega interesa. Zato so v skladu z 
zahtevami za take omejitve iz člena 52(1) 
Listine in z ustrezno sodno prakso Sodišča.

Or. en

Predlog spremembe 39
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kadar neuspešen kandidat nezadostno 
zastopanega spola trdi, da je enako 
kvalificiran kot imenovani kandidat 
nasprotnega spola, bi morala družba, ki 
kotira na borzi, dokazati ustreznost izbire.

(29) Kadar neuspešen kandidat nezadostno 
zastopanega spola trdi, da je enako 
kvalificiran kot imenovani kandidat 
nasprotnega spola, bi morala biti družba, ki 
kotira na borzi, zmožna dokazati ustreznost 
izbire.

Or. en

Predlog spremembe 40
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale zagotoviti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije za kršitve določb te direktive, ki bi 
lahko med drugim vključevale upravne 
kazni in razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti imenovanja ali izvolitve 
neizvršnega direktorja s strani sodnega 
organa, če so bile kršene nacionalne 
določbe, sprejete na podlagi člena 4(1).

(30) Države članice bi morale zagotoviti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije za kršitve določb te direktive, ki bi 
lahko med drugim vključevale upravne 
kazni in razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti imenovanja ali izvolitve 
neizvršnega direktorja s strani sodnega 
organa, če so bile kršene nacionalne 
določbe, sprejete na podlagi člena 4(1), pa 
tudi prisilno razpustitev, ki jo v primeru 
resnih in večkratnih kršitev odredi 
pristojni sodni organ ob popolnem 
spoštovanju ustreznih postopkovnih 
jamstev.

Or. en

Predlog spremembe 41
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale zagotoviti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije za kršitve določb te direktive, ki bi 
lahko med drugim vključevale upravne 
kazni in razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti imenovanja ali izvolitve 
neizvršnega direktorja s strani sodnega 
organa, če so bile kršene nacionalne 
določbe, sprejete na podlagi člena 4(1).

(30) Države članice bi morale zagotoviti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije za kršitve določb te direktive, ki bi 
lahko med drugim vključevale upravne 
kazni in razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti imenovanja ali izvolitve 
neizvršnega direktorja s strani sodnega 
organa, če so bile kršene nacionalne 
določbe, sprejete na podlagi člena 4(1). 
Družbe s sedežem v Uniji, ki kotirajo na 
borzi, ne ravnajo v nasprotju s to 
direktivo, če ne izpolnjujejo cilja 40 %. 
Ravnajo pa v nasprotju s to direktivo, če 
ne sledijo postopkom, ki so namenjeni 
temu, da jim pomagajo doseči ta cilj.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 43
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 44
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Posamezne države članice so morda 
že pred začetkom veljavnosti te direktive 
sprejele ukrepe za zagotovitev bolj 
uravnotežene zastopanosti žensk in moških 
med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi. Takšne države članice bi 
morale imeti možnost, da so oproščene 
postopkovnih zahtev v zvezi z imenovanji, 
če uporabljajo svoje ukrepe in če dokažejo, 
da se lahko z njimi enako učinkovito 
doseže ciljna 40-odstotna zastopanost
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi, najpozneje do 1. januarja 2020, 
oziroma enak delež zastopanosti med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi in so javna podjetja, najpozneje do 
1. januarja 2018.

(35) Posamezne države članice so morda 
že pred začetkom veljavnosti te direktive 
sprejele ukrepe za zagotovitev bolj 
uravnotežene zastopanosti žensk in moških 
med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi. Takšne države članice bi 
morale imeti možnost, da so oproščene 
postopkovnih zahtev v zvezi z imenovanji, 
če uporabljajo svoje ukrepe in če dokažejo, 
da se lahko z njimi enako učinkovito 
doseže ciljni razumni delež zastopanosti
nezadostno zastopanega spola med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi, najpozneje do 1. januarja 2020, 
oziroma enak delež zastopanosti med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi in so javna podjetja, najpozneje do 
1. januarja 2018.

Or. en

Predlog spremembe 45
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa ukrepe za doseganje 
hitrejšega napredka pri zagotavljanju bolj 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk 
med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, pri čemer družbam 

Ta direktiva določa ukrepe, ki imajo za cilj
doseganje hitrejšega napredka pri 
zagotavljanju bolj uravnotežene 
zastopanosti moških in žensk med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
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omogoča dovolj časa za uvedbo potrebnih
ureditev.

borzi, pri čemer družbam omogoča dovolj 
časa za uvedbo potrebnih ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa ukrepe za doseganje 
hitrejšega napredka pri zagotavljanju bolj 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk 
med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, pri čemer družbam 
omogoča dovolj časa za uvedbo potrebnih 
ureditev.

Ta direktiva določa ukrepe za doseganje 
hitrejšega napredka pri zagotavljanju bolj 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk 
med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, pri čemer upošteva 
gospodarske in pravne okvire držav 
članic, družbam pa omogoča dovolj časa 
za uvedbo potrebnih ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 47
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, nove 
kandidate na ta mesta imenujejo na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer uporabijo vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da navedeni odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2020, 
ter da družbe, ki kotirajo na borzi in so 

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, nove 
kandidate na ta mesta imenujejo na podlagi 
razpisa za prijave za prosto delovno mesto 
in primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer uporabijo vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da navedeni odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2020, 
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javna podjetja, ta odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2018.

ter da družbe, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, ta odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2018.

Or. en

Obrazložitev

Da bi model pozitivnih ukrepov deloval, je v prvi fazi procesa potrebno več preglednosti. 
Morebitni kandidati morajo vedeti, da se bo sprostilo delovno mesto in da je mogoče 
predložiti prijavo ali izraziti interes. Sicer bi bilo težko pravočasno vložiti prijavo, jasno 
opredeliti kandidaturo in na splošno slediti postopkom. V primeru težav bi bilo zaradi tega 
potem težko predstaviti pravno dobro utemeljeno pritožbo.

Predlog spremembe 48
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, nove 
kandidate na ta mesta imenujejo na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer uporabijo vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da navedeni odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2020, 
ter da družbe, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, ta odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2018.

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, nove 
kandidate na ta mesta imenujejo na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer uporabijo vnaprej 
določena, jasna in nevtralno formulirana 
merila, oblikovana tako, da takšnim 
podjetjem pomagajo, ko ta poskušajo 
doseči navedeni odstotek najpozneje do 
1. januarja 2020, ter da družbe, ki kotirajo 
na borzi in so javna podjetja, ta odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2018.

Or. en

Predlog spremembe 49
Toine Manders
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v 
upravnem odboru ne dosega 40 %, nove 
kandidate na ta mesta imenujejo na podlagi 
primerjave kvalifikacij posameznih 
kandidatov, pri čemer uporabijo vnaprej 
določena, jasna, nevtralno formulirana in 
nedvoumna merila, da navedeni odstotek 
dosežejo najpozneje do 1. januarja 2020, 
ter da družbe, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, ta odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2018.

1. Države članice spodbujajo družbe, ki 
kotirajo na borzi in v katerih delež 
predstavnikov nezadostno zastopanega 
spola med neizvršnimi direktorji v
upravnem odboru ne dosega razumnega 
deleža, da nove kandidate na ta mesta 
imenujejo na podlagi primerjave 
kvalifikacij posameznih kandidatov, pri 
čemer uporabijo vnaprej določena, jasna, 
nevtralno formulirana in nedvoumna 
merila, da navedeni odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2020, ter da 
družbe, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja, ta odstotek dosežejo najpozneje 
do 1. januarja 2018.

Or. en

Predlog spremembe 50
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1, 
je število, ki je po vrednosti najbliže 
40 odstotkom, vendar ne presega 
49 odstotkov.

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1,
predstavlja razumen delež.

Or. en

Predlog spremembe 51
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za dosego cilja iz 
odstavka 1 zagotovijo, da ima pri izbiri 
neizvršnih direktorjev prednost kandidat 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj, 
razen če objektivna ocena, ki upošteva vsa 
merila, povezana s posameznim 
kandidatom, na pretehta v korist kandidata 
nasprotnega spola.

3. Države članice bi lahko za dosego cilja 
iz odstavka 1 spodbujale, da bi imel pri 
izbiri neizvršnih direktorjev prednost 
kandidat nezadostno zastopanega spola, če 
je ta kandidat enako kvalificiran kot 
kandidat nasprotnega spola v smislu 
primernosti, usposobljenosti in poklicnih 
izkušenj, razen če objektivna ocena, ki 
upošteva vsa merila, povezana s 
posameznim kandidatom, ne bi pretehtala
v korist kandidata nasprotnega spola.

Or. en

Predlog spremembe 52
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za dosego cilja iz 
odstavka 1 zagotovijo, da ima pri izbiri 
neizvršnih direktorjev prednost kandidat 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj, 
razen če objektivna ocena, ki upošteva vsa 
merila, povezana s posameznim 
kandidatom, na pretehta v korist kandidata 
nasprotnega spola.

3. Države članice za dosego cilja iz 
odstavka 1 zagotovijo, da ima pri izbiri 
neizvršnih direktorjev prednost kandidat 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj, 
razen če objektivna ocena, ki upošteva vsa 
merila, povezana s posameznim 
kandidatom, na pretehta v korist kandidata 
nasprotnega spola.

Merila, ki se uporabijo pri izbiri iz prvega 
pododstavka, so jasna, pregledna in 
nediskriminatorna. Določijo se vnaprej in 
so na voljo vsakemu kandidatu.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice v svoji zakonodaji 
določijo ustrezno fazo postopka izbire 
neizvršnih direktorjev za namene 
najučinkovitejšega uresničevanja ciljev iz
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 54
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. Če se izbira iz odstavka 3 opravi z 
glasovanjem delničarjev ali zaposlenih, 
družbe zagotovijo, da imajo glasujoči 
ustrezne informacije o ukrepih iz te 
direktive, tudi o sankcijah, ki se utegnejo
naložiti družbi v primeru neizpolnjevanja 
zahtev iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 55
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi, na zahtevo neuspešnega 

4. Države članice zagotovijo, da so družbe, 
ki kotirajo na borzi, po potrebi in na 
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kandidata razkrijejo merila glede 
kvalifikacij, na katerih je temeljila izbira, 
objektivno primerjalno oceno teh meril in, 
kadar je ustrezno, dejavnike, ki so 
pretehtali v korist kandidata nasprotnega 
spola.

zahtevo neuspešnega kandidata zmožne
razkriti merila glede kvalifikacij, na 
katerih je temeljila izbira, objektivno 
primerjalno oceno teh meril in, kadar je 
ustrezno, dejavnike, ki so pretehtali v 
korist kandidata nasprotnega spola.

Or. en

Predlog spremembe 56
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice lahko določijo, da 
družbam, ki kotirajo na borzi, ni treba 
doseči cilja iz odstavka 1, če predstavniki 
nezadostno zastopanega spola 
predstavljajo manj kot 10 odstotkov 
njihovih zaposlenih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V primeru velikih družb, ki kotirajo na borzi, delovna sila niti približno ni edino okolje, v 
katerem se iščejo neizvršni direktorji, ki se zaposlijo v upravnem odboru. Zaposlitev oseb, ki 
prihajajo izven družbe, je zelo običajno. Neposredna povezava med ravnotežjem spolov v 
delovni sili v družbi in možnostjo vzpostavitve upravnega odbora, ki bi bil uravnotežen po 
spolu, zato ne bi bila smiselna. Poleg tega bi takšna določba za nekatere družbe predstavljala 
izjemno kontraproduktivne spodbude, da ne izboljšajo ravnotežja med spoloma v svoji delovni 
sili.

Predlog spremembe 57
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi, sprejmejo posamezne 
zaveze s ciljem doseganja uravnotežene 
zastopanosti spolov med izvršnimi 
direktorji do 1. januarja 2020 oziroma do 1. 
januarja 2018 v primeru družb, ki kotirajo 
na borzi in so javna podjetja.

1. Države članice lahko zagotovijo, da 
družbe, ki kotirajo na borzi, sprejmejo 
posamezne zaveze s ciljem doseganja 
uravnotežene zastopanosti spolov med 
izvršnimi direktorji do 1. januarja 2020 
oziroma do 1. januarja 2018 v primeru 
družb, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 58
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo od družb, ki 
kotirajo na borzi, da od [dve leti po 
sprejetju] enkrat na leto pristojnim 
nacionalnim organom predložijo 
informacije o zastopanosti spolov v 
upravnih odborih, pri čemer razlikujejo 
med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, in 
o ukrepih, sprejetih za dosego ciljev iz 
člena 4(1) in odstavka 1 tega člena, ter da 
te informacije na ustrezen in dostopen 
način objavijo na svoji spletni strani.

2. Države članice zahtevajo od družb, ki 
kotirajo na borzi, da od [dve leti po 
sprejetju] enkrat na leto pristojnim 
nacionalnim organom predložijo 
informacije o zastopanosti spolov v 
upravnih odborih, pri čemer razlikujejo 
med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, in 
o ukrepih, sprejetih za dosego ciljev iz 
člena 4(1) in odstavka 1 tega člena, ter da 
te informacije na ustrezen in lahko
dostopen način objavijo v letnem poročilu 
in na svoji spletni strani.

Or. en

Predlog spremembe 59
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3



AM\933679SL.doc 33/37 PE508.311v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 60
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 
imenovanja ali izvolitve neizvršnega 
direktorja s strani sodnega organa, če so 
bile kršene nacionalne določbe, sprejete v 
skladu s členom 4(1).

(b) razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 
imenovanja ali izvolitve neizvršnega 
direktorja s strani sodnega organa, če so 
bile kršene nacionalne določbe, sprejete v 
skladu s členom 4(1). Ugotovitev ničnosti 
ali razveljavitev imenovanja ali izvolitve 
neizvršnega direktorja ne bi smela vplivati 
na veljavnost odločitev, ki jih je sprejel 
upravni odbor.

Or. en

Predlog spremembe 61
Anna Hedh

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) prisilno razpustitev, ki jo v primeru 
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resnih in večkratnih kršitev odredi 
pristojni sodni organ ob popolnem 
spoštovanju ustreznih postopkovnih 
jamstev.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da imajo države članice veliko različnih možnosti pri določanju 
verodostojnega sistema sankcij na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 62
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 4(6) in (7) so lahko 
države članice, ki so že pred začetkom 
veljavnosti te direktive sprejele ukrepe za 
zagotovitev bolj uravnotežene zastopanosti
žensk in moških med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi, oproščene 
postopkovnih zahtev v zvezi z imenovanji 
iz člena 4(1), (3), (4) in (5), če dokažejo, 
da se lahko s sprejetimi ukrepi doseže 
ciljna 40-odstotna zastopanost nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi,
najpozneje do 1. januarja 2020, oziroma 
enak delež zastopanosti med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, najpozneje do 1. januarja 
2018.

Država članica, ki je že pred začetkom 
veljavnosti te direktive poskušala doseči
bolj uravnoteženo zastopanost žensk in 
moških med neizvršnimi direktorji ali na 
splošno med direktorji (izvršnimi in 
neizvršnimi) družb, ki kotirajo na borzi, 
lahko prekine izvajanje členov 4, 5 in 6 te 
direktive v povezavi z družbami, ki 
kotirajo na borzi in so javna podjetja, če 
meni, da bo slabše zastopani spol 
povprečno dosegel vsaj 40-odstotno
zastopanost na neizvršnih mestih ali 
zasedal eno tretjino mest direktorjev na 
splošno (izvršnih in neizvršnih) v takšnih 
družbah najpozneje do 1. januarja 2020, 
oziroma v družbah, ki kotirajo na borzi in 
so javna podjetja, najpozneje do 1. januarja 
2018. 

Država članica, za katero velja ta 
odstavek, o tem uradno obvesti Komisijo.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 4(6) in (7) so lahko 
države članice, ki so že pred začetkom 
veljavnosti te direktive sprejele ukrepe za 
zagotovitev bolj uravnotežene zastopanosti 
žensk in moških med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi, oproščene 
postopkovnih zahtev v zvezi z imenovanji 
iz člena 4(1), (3), (4) in (5), če dokažejo, da 
se lahko s sprejetimi ukrepi doseže ciljna 
40-odstotna zastopanost nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
najpozneje do 1. januarja 2020, oziroma 
enak delež zastopanosti med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, najpozneje do 1. januarja 
2018.

Brez poseganja v člen 4(6) in (7) so lahko 
države članice, ki so že pred začetkom 
veljavnosti te direktive sprejele ukrepe za 
zagotovitev bolj uravnotežene zastopanosti 
žensk in moških med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi, oproščene 
postopkovnih zahtev v zvezi z imenovanji 
iz člena 4(1), (3), (4) in (5), če dokažejo, da 
se lahko s sprejetimi ukrepi doseže ciljni 
razumni delež zastopanosti nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
najpozneje do 1. januarja 2020, oziroma 
enak delež zastopanosti med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi in so 
javna podjetja, najpozneje do 1. januarja 
2018.

Or. en

Predlog spremembe 64
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Komisija najpozneje do 1. januarja 
2016 predstavi predlog za vključitev 
družb, ki ne kotirajo na borzi in niso 
MSP, v področje uporabe te direktive. 
Predlog lahko vključuje določbe, katerih 
namen je odražanje posebnosti in 
raznolike narave teh družb.

Or. en
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Obrazložitev

Načeloma ni dobrih razlogov, da bi bile velike družbe, ki ne kotirajo na borzi, izključene iz 
področja uporabe te direktive. Te družbe pogosto delujejo čezmejno ter močno vplivajo na 
gospodarstvo in na ravnotežje med spoloma v družbi. Njihova izključitev bi – nasprotno –
pomenila neželene spodbude za družbe, da se umaknejo s kotacije na borzi ali da se zanjo 
sploh ne odločijo. Glede na posebnosti in raznolikost družb, ki ne kotirajo na borzi, pa je v 
praksi verjetno potrebno več dela, da bi jih lahko na ustrezen način vključili v področje 
uporabe direktive.

Predlog spremembe 65
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice, ki so v skladu s členom 
8(3) oproščene postopkovnih zahtev v 
zvezi z imenovanji iz člena 4(1), (3), (4) in 
(5), v poročilo iz odstavka 1 vključijo 
dokazila o konkretnih rezultatih, doseženih 
z uporabo nacionalnih ukrepov iz člena 
8(3). Komisija nato izda posebno poročilo, 
v katerem prouči, ali navedeni ukrepi 
dejansko omogočajo dosego ciljne 40-
odstotne zastopanosti nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
najpozneje do 1. januarja 2020, oziroma 
enakega deleža med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja, najpozneje do 1. januarja 2018. 
Komisija izda prvo tako poročilo 1. julija 
2017, naslednja poročila pa v šestih 
mesecih po predložitvi nacionalnih poročil 
v skladu z odstavkom 1.

Države članice, ki so v skladu s členom 
8(3) oproščene postopkovnih zahtev v 
zvezi z imenovanji iz člena 4(1), (3), (4) in 
(5), v poročilo iz odstavka 1 vključijo 
dokazila o konkretnih rezultatih, doseženih 
z uporabo nacionalnih ukrepov iz člena 
8(3). Komisija nato izda posebno poročilo, 
v katerem prouči, ali navedeni ukrepi 
dejansko omogočajo dosego ciljnega 
razumnega deleža zastopanosti nezadostno 
zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
najpozneje do 1. januarja 2020, oziroma 
enakega deleža med neizvršnimi direktorji 
družb, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja, najpozneje do 1. januarja 2018. 
Komisija izda prvo tako poročilo 1. julija 
2017, naslednja poročila pa v šestih 
mesecih po predložitvi nacionalnih poročil 
v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 66
Anna Hedh
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija pregleda izvajanje te direktive 
ter o tem poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu najpozneje do 31. decembra 2021
in vsaki dve leti za tem. Komisija zlasti 
oceni, ali so bili doseženi cilji te direktive.

3. Komisija pregleda izvajanje te direktive 
ter o tem poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu najpozneje do 1. julija 2018 in 
vsaki dve leti za tem. Komisija zlasti oceni, 
ali so bili doseženi cilji te direktive.

Or. en


