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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Predlog obrazloženega mnenja odbora švedskega parlamenta

Švedski parlament je preučil uporabo načela subsidiarnosti v predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614), ki ga 
obravnava odbor za civilne zadeve v poročilu št. 2012/13:CU14 z naslovom Pregled predloga 
direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, 
ki kotirajo na borzi, z vidika subsidiarnosti; švedski parlament meni, da je sedanji predlog v 
nasprotju z načelom subsidiarnosti. Razlogi za njegovo mnenje so predstavljeni v 
nadaljevanju.

Glavni namen te direktive je določiti 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. Cilj predloga je dvigniti sedanjo prenizko zastopanost žensk med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, na 40 %.

Švedski parlament ocenjuje, da je pomembno doseči bistveno bolj uravnoteženo zastopanost 
spolov pri sprejemanju ekonomskih odločitev. Meni tudi, da gre za pozitivno pobudo na tem 
pomembnem področju.

Vendar se zdi, da sedanje besedilo ne upošteva dejstva, da imajo delničarji v številnih državah 
članicah močan vpliv na upravljanje družb. Na Švedskem so težave s predlagano uredbo 
očitne. Na Švedskem upravo imenuje skupščina delničarjev. Mandat uprave temelji na 
zaupanju in ne pomeni zaposlitve v smislu delovnega prava. Uprava predstavlja delničarje in 
je odgovorna za organizacijo in vodenje družbe. Delničarji imajo največjo moč v družbi in 
lahko kadarkoli odstavijo upravo. Predlagana uredba pa pomeni, da bo namesto tega 
imenovanje članov uprave v praksi narekoval nekakšen delovnopravni mehanizem, in to je 
nezdružljivo s sedanjo ureditvijo. Poleg tega čezmejni vidik te problematike ni tako 
pomemben, da bi bilo to vprašanje upravičeno urejati na ravni EU.

Po mnenju švedskega parlamenta bi morala pravila, ki urejajo imenovanje članov uprave, 
ostati v pristojnosti posameznih držav članic. Ocenjuje se, da bi bilo treba glede na sedanje 
stanje nadaljevati nacionalna prizadevanja z različnimi ukrepi za okrepitev enakosti spolov v 
gospodarstvu. Na Švedskem so družbe, ki kotirajo na borzi, ustanovile odbor za imenovanja, 
ki deluje v okviru obstoječega sistema samoupravljanja. Samoupravljanje vključuje tudi 
pravila, ki spodbujajo uravnoteženo zastopanost spolov. Po drugi strani je mogoče tudi 
vplivati na mnenje delničarjev. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, morajo biti združljivi z 
obstoječim stanjem v posameznih državah članicah, kar zadeva lastniško strukturo, 
upravljanje družb in drugih prizadevanj na področju enakosti spolov.

Švedski parlament glede na sedanjo vsebino predloga meni, da ne obstajajo zadostni razlogi 
za sprejetje ukrepov na ravni EU. Ocenjuje, da je mogoče cilj vzpostavitve enake zastopanosti 
spolov pri sprejemanju odločitev o ekonomskih vprašanjih bolje uresničiti z nacionalnimi 
ukrepi.


