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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea vizează promovarea egalității de gen în procesul decizional economic, mai ales 
pentru societățile cotate la bursă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din TUE, precum 
și folosirea talentelor existente pentru o reprezentare de gen mai echitabile în consiliile de 
administrație, contribuind astfel, la buna funcționare a pieței interne și a obiectivelor strategiei 
Uniunii Europene, Europa 2020, și obiectivului de creștere a ratei de ocupare a femeilor de 
75% până în 2020.  
Raportoarea sprijină obiectivele urmărite de propunere, salutând, în special, alegerea unei 
directive ca instrument pentru a institui un sistem juridic armonizat în Uniune și pentru a crea 
o mai mare certitudine juridică, pentru a reduce sarcinile administrative care rezultă din 
aplicarea și implementarea divergentă a principiilor egalității de gen în consiliile de 
administrație de către statele membre. 

Promovarea egalității dintre femei și bărbați este unul dintre obiectivele principale ale UE, așa 
cum se reflectă în tratatele sale (articolul 3 alineatul (3) din TUE și articolul 8 și articolul 157 
din TFUE), precum și în Carta drepturilor fundamentale (articolul 23). Instituțiile UE au 
întreprins eforturi pentru a promova egalitatea de gen în procesul decizional economic. În 
2010, Comisia a identificat egalitatea în luarea deciziilor ca fiind una dintre prioritățile 
înregistrate în Carta femeilor (COM (2010) 78 final) și în Strategia pentru egalitatea între 
femei și bărbați 2010-2015 (COM (2010) 491 final), publicată de Comisie în 2010. În martie 
2011, vicepreședinta Comisiei, Viviane Reding, a lansat „Angajamentul Europei privind 
femeile în consiliile de administrație”, invitând societățile publice cotate la bursă să se 
angajeze în mod voluntar să crească numărul de femei în consiliile de administrație la 40%, 
până în 2020. Apelul pentru semnarea acestui angajament a durat un an, dar numai 24 
societăți l-au semnat. 

În pofida acestor eforturi, rămân dezechilibre de gen persistente la nivelul conducerii 
societăților. Potrivit datelor Comisiei, 15,8% din locurile din consiliile de administrație ale 
celor mai mari societăți cotate la bursă sunt deținute în prezent de către femei. Progresele 
înregistrate în remedierea situației au fost lente, cu o creștere anuală de doar 0,6%.  
Rezultatele sunt divergente în diferite state membre. 
Propunerea Comisiei este susținută de toți comisarii care dețin poziții în domeniul 
economiei:vicepreședintele Tajani (industrie și antreprenoriat), vicepreședintele Almunia 
(concurență), vicepreședintele Rehn (afaceri economice și monetare), comisarul Barnier (piața 
internă și servicii) și comisarul Andor (ocuparea forței de muncă și afaceri sociale), precum și 
de vicepreședinta Viviane Reding. 

Raportoarea a identificat mai multe domenii care sunt de interes major pentru această comisie, 
acordându-le un interes suplimentar în contribuția ei, în special funcționarea pieței interne, 
securitatea juridică pentru societăți și reflectarea preferințelor consumatorilor în cadrul 
alegerilor operate la nivel decizional. Raportoarea a acordat atenția cuvenită situației 
economice fragile din UE și modului în care această propunere poate contribui în mod pozitiv 
la realizarea stabilității financiare și a creșterii economice pe termen lung.

Potrivit datelor CE, femeile controlează aproximativ 70% din deciziile privind cheltuielile de 
consum la nivel mondial. Prin urmare, existența mai multor femei în posturile de conducere 
poate oferi o perspectivă mai largă asupra comportamentului economic și alegerilor făcute de 
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consumatori. Produsele și serviciile care corespund într-o mai mare măsură nevoilor și 
preferințelor consumatorilor pot stimula vânzările. 

Un alt element esențial este asigurarea certitudinii juridice pentru societățile care operează în 
mai multe state membre. În prezent, există disparități la nivelul normelor prevăzute pentru 
promovarea egalității de gen în consiliile de administrație de pe teritoriul Uniunii. O astfel de 
diversitate poate avea un impact negativ asupra funcționării pieței unice. Societățile cu 
operațiuni transfrontaliere au nevoie de un cadru legislativ coerent, de încredere, pentru a 
beneficia pe deplin de accesul la piața unică și pentru a obține rezultate economice 
satisfăcătoare. 
În ceea ce privește mediul economic actual, așa cum au arătat numeroase studii calitative, 
există o relație pozitivă între diversitatea de gen la nivel de vârf al managementului si 
performanța financiară și profitabilitatea întreprinderii. De aceea, consolidarea reprezentării 
femeilor în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă în Uniune vine nu numai 
în sprijinul principiului egalității de gen și al nediscriminării, dar poate avea, de asemenea, un 
impact pozitiv asupra performanțelor organizaționale și financiare ale societăților în cauză.
În contextul îmbătrânirii populației din UE, raportoarea consideră că neutilizarea potențialului 
furnizat de jumătate din populația Europei pentru ocuparea de poziții în consiliile companiilor 
ar putea încetini dezvoltarea economiei, refacerea structurilor noastre financiare, precum și 
capacitatea capitalului uman disponibil. 
În amendamentele sale, raportoarea solicită, de asemenea, ca statele membre să stimuleze 
întreprinderile să realizeze și un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește 
respectarea principiului egalității de gen în consiliile lor de administrație, facilitând accesul 
femeilor la rețele de afaceri și formulând politici de resurse umane care să sprijine și să 
canalizeze talentele femeilor.

Modificările propuse sunt echilibrate și confirma textul original prin consolidarea aspectelor 
menționate mai sus. Includerea acestora va îmbunătăți certitudinea juridică a propunerii și va 
consolida principiile esențiale ale egalității de gen, asigurându-se, astfel, conformitatea cu 
articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale și cu articolele 8 și 157 din TFUE.  

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) femeile controlează aproximativ 70% 
din deciziile privind cheltuielilor de 
consum la nivel mondial, mai multe femei 
în funcții de conducere, ar oferi, așadar, o 
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perspectivă mai largă asupra 
comportamentului economic și a 
alegerilor făcute de consumatori;  
produsele și serviciile care corespund într-
o mai mare măsură nevoilor și 
preferințelor consumatorilor pot stimula 
vânzările;

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La nivel de întreprindere, este pe deplin 
recunoscut faptul că prezența femeilor în 
organele de conducere îmbunătățește 
guvernanța corporativă, deoarece 
performanța echipei și calitatea procesului 
decizional sunt sporite datorită unei 
mentalități mai diversificate și colective, 
care încorporează o gamă mai largă de 
perspective și permite, astfel, luarea unor 
decizii mai echilibrate. Numeroase studii 
au arătat că există o corelare pozitivă între 
diversitatea de gen a conducerii de vârf a 
unei întreprinderi și performanța financiară 
și profitabilitatea acesteia. Îmbunătățirea 
reprezentării femeilor în cadrul organelor 
de conducere ale societăților cotate la bursă 
din Uniune poate avea, așadar, un impact 
pozitiv asupra performanței societăților 
respective.

(8) La nivel de întreprindere, este pe deplin 
recunoscut faptul că prezența femeilor în 
organele de conducere îmbunătățește 
guvernanța corporativă, deoarece 
performanța echipei și calitatea procesului 
decizional sunt sporite datorită unei 
mentalități mai diversificate și colective, 
care încorporează o gamă mai largă de 
perspective și permite, astfel, luarea unor 
decizii mai echilibrate. Numeroase studii 
au arătat că există o corelare pozitivă între 
diversitatea de gen a conducerii de vârf a 
unei întreprinderi și performanța financiară 
și profitabilitatea acesteia. Îmbunătățirea 
reprezentării femeilor în cadrul organelor 
de conducere ale societăților cotate la bursă 
din Uniune poate avea, așadar, un impact 
pozitiv asupra performanței 
organizaționale și financiare a societăților 
respective.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) statele membre ar trebui să adopte 
măsuri pentru a stimula schimbul de cele 
mai bune practici și pentru a promova 
realizările întreprinderilor care au consilii 
ce reflectă echilibrul de gen;

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) diferitele tipuri de norme pentru 
promovarea egalității de gen în consiliile 
de administrație, în diferite state membre 
pot crea disparități și pot împiedica libera 
circulație a capitalurilor de afaceri și a 
serviciilor și va avea repercusiuni inegale 
asupra funcționării pieței unice;  
întreprinderile care operează în mai multe  
state membre au nevoie de un cadru 
legislativ coerent, de încredere, pentru a 
beneficia pe deplin de accesul la piața 
unică și pentru a obține rezultate 
economice satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) în contextul îmbătrânirii populației 
și crizei de aptitudini, nefolosirea 
potențialului furnizat de jumătate din 
populația Europei pentru ocuparea de 
poziții în consiliile de administrație ar 



PA\930986RO.doc 7/9 PE507.984v01-00

RO

putea încetini oportunitățile de dezvoltare 
ale economiei noastre și refacerea 
structurilor noastre financiare; dacă 
jumătate din rezerva de talente nu este 
luată în considerație pentru funcțiile de 
conducere, procesul și calitatea în sine a 
numirilor pot fi compromise, ceea ce ar 
conduce la creșterea neîncrederii în 
structurile de putere ale mediului de 
afaceri și ar putea conduce la o scădere a 
fructificării eficiente a capitalului uman 
disponibil; includerea sistematică de 
candidați corespunzători, bărbați și femei, 
garantează că noii membri ai consiliului 
sunt aleși din rândul celor mai buni 
candidați, atât bărbați și femei, iar 
societatea este reflectată în mod adecvat 
la nivelul decizional al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 6
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

Nu există nici un motiv să se prevadă o scutire pentru întreprinderile în care membrii genului 
subreprezentat reprezintă mai puțin de 10% din forța de muncă, pentru că aceasta ar 
reprezenta o încurajare a status quo-ului.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) indiferent de apartenența sau modul 
de organizare, consiliul de administrație 
este și trebuie să rămână un organ 
colegial care reprezintă colectiv toți 
acționarii; trebuie să se acționeze în 
permanență în interesul societății; ar 
trebui acordată o atenție specială 
echilibrului de gen în consiliu și 
asigurării unei reprezentări egale a 
femeilor și bărbaților, pentru a reflecta cu 
succes interesul acționarilor, precum și 
consumatorii în general.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) statele membre ar trebui să creeze 
stimulente corespunzătoare pentru a 
încuraja companiile să realizeze și un 
raport privind progresele înregistrate în 
ceea ce privește asigurarea respectării 
principiilor egalității de gen în consiliile 
lor de administrație, mărind posibilitatea 
acționarilor de a găsi candidate bine 
calificate și stimulând schimbul de 
informații și de bune practici,  facilitând 
accesul femeilor la rețele de afaceri 
importante pentru dezvoltarea afacerilor;  
formulând o politică de resurse umane 
care să sprijine și să canalizeze talentele 
femeilor și asigurându-se că nu există 
nicio prejudecată de gen;

Or. en
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Amendamentul 9
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 
articolul 4 alineatul (1).

(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 
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


