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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog je namenjen spodbujanju enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu, zlasti za 
družbe, ki kotirajo na borzi, v skladu s členom 3(3) PEU, in izkoriščanju sedanjega 
sposobnega kadra za bolj enako zastopanost spolov v upravnih odborih družb, s čimer bo 
prispeval k pravilnemu delovanju notranjega trga ter doseganju ciljev Unije iz strategije 
Evropa 2020 in cilja o povečanju stopnje zaposlenosti žensk na 75 % do leta 2020.  

Pripravljavka mnenja podpira cilje iz predloga. Zlasti pozdravlja izbiro direktive kot orodja za 
uvedbo harmoniziranega pravnega sistema v Uniji in doseganje večje pravne varnosti, da se 
zmanjšajo upravne obremenitve, ki nastanejo, ker države članice v upravnih odborih različno 
uporabljajo in izvajajo načela enakosti spolov.  

Spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi je eden glavnih ciljev EU, kakor je razvidno 
iz Pogodb (člen 3(3) PEU ter člena 8 in 157 PDEU) ter iz  Listine o temeljnih pravicah (člen 
23). Institucije EU si na različne načine prizadevajo spodbujati enakost spolov pri odločanju v 
gospodarstvu. Komisija je leta 2010 enakost pri odločanju opredelila kot eno prednostnih 
nalog Listine žensk (COM(2010)0078) in strategije za enakost žensk in moških 2010–2012. 
Podpredsednica Komisije Viviane Reding je marca leta 2011 začela pobudo za večjo 
zastopanost žensk v upravah evropskih podjetij, s katero je družbe, ki kotirajo na borzi, 
pozvala, naj se prostovoljno zavežejo k povečanju deleža žensk v upravnih odborih družb na 
40 % do leta 2020. Pobudo je bilo mogoče podpisati eno leto, podpisalo pa jo je le 24 družb. 
Kljub tem prizadevanjem sta pri vodenju gospodarskih družb spola še vedno neuravnoteženo 
zastopana. Na podlagi podatkov Komisije ženske zaenkrat zasedajo 15,8 % mest v upravnih 
odborih največjih družb, ki kotirajo na borzi. Razmere se popravljajo počasi, in sicer se ta 
delež letno povečuje le za 0,6 %. Rezultati se v različnih državah članicah razlikujejo. 
Predlog Komisije podpirajo vsi komisarji z gospodarskega področja: podpredsednik Antonio 
Tajani (Industrija in podjetništvo), podpredsednik Joaquin Almunia (Konkurenca), 
Podpredsednik Olli Rehn (Ekonomske in monetarne zadeve), komisar Micheč Barnier 
(Notranji trg in storitve) in komisar László Andor (Zaposlovanje in socialne zadeve), pa tudi 
podpredsednica Viviane Reding. 

Pripravljavka mnenja je opredelila številna področja, ki so poglavitnega pomena za ta odbor, 
in se pri tem še dodatno osredotočila zlasti na delovanje notranjega trga, pravno varnost za 
družbe in upoštevanje želja potrošnikov pri odločanju v družbah. Ustrezno pozornost je 
namenila negotovim gospodarskim razmeram v EU in temu, kako lahko ta predlog pozitivno 
prispeva k doseganju finančne stabilnosti in dolgoročne gospodarske rasti.
Po podatkih Komisije ženske sprejmejo približno 70 % potrošniških odločitev. Zato lahko več 
žensk na vodstvenih položajih zagotovi širši vpogled v ekonomsko vedenje in izbiro 
potrošnikov. S proizvodi in storitvami, ki bolje ustrezajo potrebam in željam potrošnikov, se 
lahko poveča prodaja. 
Poglavitni element je tudi zagotavljanje pravne varnosti za družbe, ki poslujejo v več kot eni 
državi članici. Pravila o napredku na področju enakosti spolov v upravnih odborih družb se v 
Uniji zaenkrat razlikujejo. Te razlike lahko negativno vplivajo na delovanje enotnega trga. 
Družbe, ki čezmejno poslujejo, potrebujejo usklajen in zanesljiv pravni okvir, da bodo lahko v 
celoti izkoristile dostop do enotnega trga in dosegle zadovoljive ekonomske rezultate. 

Številne študije so v zvezi s sedanjimi gospodarskimi razmerami pokazale, da obstaja 
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pozitivna povezava med uravnoteženo zastopanostjo spolov na najvišji vodstveni ravni ter 
finančno uspešnostjo in dobičkonosnostjo družbe. Zato pri povečanju zastopanosti žensk v 
upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi, v Uniji ne gre zgolj za izpolnjevanje načela 
enakosti spolov in nediskriminacije, temveč lahko to pozitivno vpliva na organizacijsko in 
finančno uspešnost teh družb.
Meni, da se zaradi staranja prebivalstva v EU utegnejo upočasniti gospodarski razvoj in 
okrevanje finančnih struktur ter zmanjšati zmogljivost razpoložljivega človeškega kapitala, če 
se ne bo uporabil potencial polovice evropskega prebivalstva za mesta v upravnih odborih 
družb. 
Pripravljavka mnenja s svojimi predlogi sprememb poziva države članice, naj s spodbudami 
družbam pomagajo doseči napredek pri spoštovanju načela enakosti spolov v upravnih 
odborih gospodarskih družb, olajševanju dostopa žensk do poslovnih mrež in oblikovanju 
kadrovske politike, ki podpira dotok sposobnih žensk, ter poročati o tem napredku.
Predlagane spremembe so uravnotežene in s krepitvijo omenjenih vidikov potrjujejo izvirno
besedilo. Z njihovo vključitvijo se bo povečala pravna varnost predloga in se bodo okrepila 
poglavitna načela enakosti spolov, s čimer se bo zagotovila skladnost s členom 23 Listine o 
temeljnih pravicah ter členoma 8 in 157 PDEU.  

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ženske obvladujejo približno 70 % 
potrošniških odločitev, zato se lahko z 
večjo zastopanostjo žensk na vodstvenih 
položajih zagotovi širši vpogled v 
ekonomsko vedenje in izbiro potrošnikov. 
S proizvodi in storitvami, ki bolje 
ustrezajo potrebam in željam potrošnikov, 
se lahko poveča prodaja.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na ravni družb je splošno priznano, da 
zastopanost žensk v upravnem odboru 
pozitivno vpliva na upravljanje družbe, saj 
se uspešnost vodstvene skupine in 
kakovost odločanja izboljšata zaradi bolj 
raznolikega in kolektivnega mišljenja, ki 
zajema širši razpon vidikov in zato 
prispeva k sprejetju bolj uravnoteženih 
odločitev. Številne študije so poleg tega 
pokazale, da obstaja pozitivna povezava 
med uravnoteženo zastopanostjo spolov na 
najvišji vodstveni ravni ter finančno 
uspešnostjo in dobičkonosnostjo družbe.
Povečanje zastopanosti žensk v upravnih 
odborih družb v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
lahko zato pozitivno vpliva na uspešnost
poslovanja zadevnih družb.

(8) Na ravni družb je splošno priznano, da 
zastopanost žensk v upravnem odboru 
pozitivno vpliva na upravljanje družbe, saj 
se uspešnost vodstvene skupine in 
kakovost odločanja izboljšata zaradi bolj 
raznolikega in kolektivnega mišljenja, ki 
zajema širši razpon vidikov in zato 
prispeva k sprejetju bolj uravnoteženih 
odločitev. Številne študije so poleg tega 
pokazale, da obstaja pozitivna povezava 
med uravnoteženo zastopanostjo spolov na 
najvišji vodstveni ravni ter finančno 
uspešnostjo in dobičkonosnostjo družbe.
Povečanje zastopanosti žensk v upravnih 
odborih družb v Uniji, ki kotirajo na borzi, 
lahko zato pozitivno vpliva na
organizacijsko in finančno uspešnost 
zadevnih družb.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice bi morale sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi spodbudile 
izmenjavo najboljše prakse in dosežke 
družb s sestavo upravnih odborov, pri 
kateri sta spola uravnoteženo zastopana.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Različne vrste pravil za napredek na 
področju enakosti spolov v upravnih 
odborih družb v različnih državah 
članicah lahko povzročijo nesorazmerja 
in ovirajo prost pretok poslovnega 
kapitala in storitev ter lahko neenako 
vplivajo na delovanje enotnega trga. 
Družbe, ki poslujejo v več kot eni državi 
članici, potrebujejo usklajen in zanesljiv 
pravni okvir, da bodo lahko v celoti 
izkoristile dostop do enotnega trga in 
dosegle učinkovite ekonomske rezultate.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Glede na staranje prebivalstva v EU 
in pomanjkanja usposobljenosti se 
utegnejo zmanjšati gospodarske razvojne 
možnosti in upočasniti okrevanje 
finančnih struktur, če se ne bo uporabil 
potencial polovice evropskega prebivalstva 
za mesta v upravnih odborih družb. Če se 
polovica sposobnega kadra sploh ne 
upošteva pri zasedanju vodstvenih 
položajev, se lahko ogrozita proces in 
sama kakovost imenovanja na te položaje, 
s čimer se lahko poveča nezaupanje v 
vplivne poslovne strukture in se utegne 
manj učinkovito izkoriščati razpoložljiv 
človeški kapital. S sistematičnim 
vključevanjem ustreznih kandidatov obeh 
spolov se zagotavlja, da se novi člani 
upravnih odborov izbirajo med 
najboljšimi kandidati, in sicer moškega in 
ženskega spola, ter je družba pravično 
zastopana pri odločanju v gospodarskih 
družbah.
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Or. en

Predlog spremembe 6
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

Ni razlogov, da se omogočijo izjeme za družbe, če predstavniki nezadostno zastopanega spola 
predstavljajo manj kot 10 odstotkov njihovih zaposlenih, saj bi s tem spodbujali status quo.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Upravni odbor mora ne glede na 
njegovo članstvo in na to, kako je 
organiziran, še vedno delovati kot kolegij 
in kolektivno zastopati vse zainteresirane 
strani. Vedno mora delovati v interesu 
gospodarske družbe. Pozornost bi bilo 
treba nameniti uravnoteženi zastopanosti 
spolov v upravnem odboru in zagotoviti 
enako zastopanost obeh spolov, tako da se 
bodo uspešno zastopali interesi 
zainteresiranih strani in se bo zajela 
splošna struktura potrošnikov.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice bi morale oblikovati 
ustrezne spodbude, s katerimi bi družbe 
spodbudile k doseganju napredka pri 
zagotavljanju spoštovanja načel enakosti 
spolov v njihovih upravnih odborih in k 
poročanju o tem napredku; s tem bi imele 
zainteresirane strani večjo možnost, da 
poiščejo dobro kvalificirane kandidatke in 
spodbudijo izmenjavo informacij in 
najboljše prakse, ženske bi lažje dostopale 
do pomembnih poslovnih mrež za razvoj 
podjetij in bi se oblikovala kadrovska 
politika, ki bi podpirala dotok sposobnih 
žensk in zagotavljala, da ne bi bilo 
razlikovanja po spolu;

Or. en

Predlog spremembe 9
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). Razveljavitev ali 
ugotovitev ničnosti imenovanja ali 
izvolitve neizvršnega direktorja ne bi 
smela vplivati na veljavnost odločitev, ki 
jih je sprejel upravni odbor.

Or. en


