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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

15.1.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(10/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva 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 spodnji dom 
parlamenta Združenega kraljestva.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje spodnjega doma britanskega parlamenta

Predloženo predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v skladu s členom 6 
Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

glede

osnutka direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem 

povezanih ukrepih
16433/121

Pogodbeni okvir za ocenjevanje skladnosti z načelom subsidiarnosti

1. Načelo subsidiarnosti se je rodilo iz želje, da se odločitve sprejemajo kolikor je mogoče 
blizu državljanom EU. Opredeljeno je v členu 5(3) PEU:

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 
doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov 
predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.“

2. Institucije EU morajo zagotoviti „stalno upoštevanje“2 načela subsidiarnosti, kot je 
določeno v Protokolu (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

3. Skladno s tem mora Komisija opraviti obsežna posvetovanja, preden predlaga zakonodajne 
akte, pri teh posvetovanjih pa je treba upoštevati regionalne in lokalne razsežnosti, kjer je to 
potrebno.3

4. Na podlagi člena 5 Protokola (št. 2) mora vsak osnutek zakonodajnega akta vsebovati 
podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati:

 podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka;

 pri direktivah, podatke o predvidenih posledicah predloga za nacionalne in, kjer je to 
potrebno, lokalne zakonodaje; ter

 kvalitativne in, kjer je to mogoče, kvantitativne utemeljitve razlogov za sklep, „da se 

                                               
1 COM(12) 614.
2 Člen 1 Protokola (št. 2).
3 Člen 2 Protokola (št. 2).
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lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije“.

Izjava s podrobnimi podatki mora izkazovati tudi zavedanje, da bi morale biti vse finančne ali 
upravne obremenitve Unije, nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov, gospodarskih 
subjektov in državljanov čim manjše in sorazmerne s ciljem, ki se želi doseči.

5. Na podlagi členov 5(3) in 12(b) PEU nacionalni parlamenti zagotovijo skladnost z načelom 
subsidiarnosti v skladu s postopkom, določenim v Protokolu (št. 2), tj. postopkom v zvezi z 
obrazloženim mnenjem.

Predhodni protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

6. Predhodni protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je bil priložen 
Amsterdamski pogodbi, je dajal koristne smernice o tem, kako naj bi se načelo subsidiarnosti 
uporabljalo. Te smernice so še vedno ustrezni pokazatelj skladnosti s subsidiarnostjo: 
Komisija je potrdila, da Amsterdamski protokol še vedno uporablja kot smernice pri oceni 
skladnosti, kar priporoča tudi drugim.4 Ukrepi Skupnosti so upravičeni le, kadar sta izpolnjena 
oba pogoja načela subsidiarnosti: ciljev iz predlaganih ukrepov ni mogoče zadovoljivo doseči 
z ukrepi držav članic v okviru njihovega ustavnega sistema in jih je zato laže doseči z ukrepi 
Skupnosti. Pri preverjanju izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja je treba upoštevati 
naslednje smernice:

 vprašanje ima nadnacionalne vidike, ki jih države članice ne morejo zadovoljivo 
urediti s svojimi ukrepi,

 ukrepi, ki jih sprejmejo države članice same, ali neukrepanje Skupnosti bi bili v 
nasprotju z zahtevami Pogodbe (na primer potreba po odpravi izkrivljanja konkurence 
ali izogibanju prikritih trgovinskih omejitev ali okrepitvi ekonomske in socialne 
kohezije) ali bi kako drugače občutno škodovali interesom držav članic, 

 ukrepi na ravni Skupnosti bi zaradi svojega obsega ali učinkov v primerjavi z ukrepi na ravni 
držav članic zagotovili očitne prednosti.5

„Ukrepi Skupnosti morajo biti v čim bolj preprosti obliki, ki omogoča zadovoljivo doseganje 
cilja iz ukrepa in njegovo učinkovito izvrševanje. Skupnost izdaja predpise le v potrebnem 
obsegu. Temu ustrezno bi bilo treba ob sicer enakih pogojih dati prednost direktivam pred 
uredbami in okvirnim direktivam pred podrobnimi ukrepi.“

Namen predlagane zakonodaje

7. Namen osnutka direktive je zagotoviti bolj uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih 
                                               
4 Glej str. 2 oziroma str. 3 v poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2010 in 2011 (COM(2010)0547 in 
COM(2011)0344).
5 Glej str. 2 oziroma str. 3 v poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2010 in 2011 (COM(2010)0547 in 
COM(2011)0344).
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odborih družb. Čeprav je pripravljena tako, da je glede spola nevtralna, in skozi celotno 
besedilo omenja nezadostno zastopani spol, je iz uvodnih izjav jasno, da je njen namen 
izboljšati zastopanost žensk v upravnih odborih iz naslednjih razlogov:

 da se doseže dejanska enakost žensk in moških in zmanjša razlike med spoloma pri 
zaposlovanju in plačilu;

 da se zagotovi učinkovita raba človeškega kapitala (60 odstotkov univerzitetnih 
diplomantov so ženske) in izboljša donosnost javnega vlaganja v izobraževanje; 

 ter

 da se izboljša upravljanje družb in doseže koristne učinke prelivanja na finančno 
delovanje in dobičkonostnost, pa tudi gospodarska rast. 

Delovanje

8. Osnutek direktive temelji na členu 157(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ustvarja 
posebno pristojnost sprejemanja ukrepov za zagotovitev uporabe načela enakih možnosti in 
enakega obravnavanja moških in žensk glede zaposlovanja in poklica, vključno z načelom 
enakega plačila za enako ali enakovredno delo. Od držav članic zahteva, da zagotovijo, da 
javne družbe, ki kotirajo na borzi in v katerih je manj kot 40 odstotkov žensk med neizvršnimi 
direktorji ali manj kot ena tretjina med vsemi direktorji (izvršnimi in neizvršnimi), imenujejo 
neizvršne direktorje na podlagi primerjave kvalifikacij posameznih kandidatov, pri čemer bi 
uporabile vnaprej določena, jasna, nevtralno formulirana in nedvoumna merila. Uvedla bi tudi 
novo preferenčno pravilo, s katerim bi se zagotovilo dajanje prednosti ženskim kandidatkam, 
pod pogojem, da so z vidika primernosti, usposobljenosti in poklicnih izkušenj enako 
kvalificirane kot moški kandidati in da ni drugih dejavnikov, povezanih z moškim 
kandidatom, ki bi pretehtali v njegovo korist.

9. Cilj novih postopkovnih zahtev je zagotoviti 40 % zastopanost žensk med neizvršnimi 
direktorji (ali 30 % med vsemi direktorji) v upravah družb, ki kotirajo na borzi, do leta 2020, 
v primeru javnih podjetij pa do leta 2018. Izjema so mala in srednja podjetja ter družbe, ki 
imajo manj kot 10 % žensk med zaposlenimi. Če so že bili uvedeni nacionalni ukrepi, da bi se 
povečalo stopnjo zastopanosti žensk v upravnih odborih, potem družbam ni treba uporabiti 
novih postopkov zaposlovanja in izbora, vendar jih bodo morale uporabiti po letu 2018 oz. 
2020, če ne bodo dosegle cilja 40 %. Osnutek direktive uvaja tudi posebne zahteve glede 
spremljanja in poročanja za družbe, ki kotirajo na borzi, da bi se zagotovil oprijemljiv 
napredek pri doseganju boljše zastopanosti žensk na položajih v izvršnih odborih.

10. Osnutek direktive določa, da države članice uvedejo sankcije, ki lahko zajemajo upravne 
kazni ali odločitev pravosodnega organa o razveljavitvi imenovanja ali izvolitve neizvršnega 
direktorja, če so bile kršene postopkovne zahteve za zaposlovanje in izbiro, določene v 
nacionalnih izvedbenih ukrepih. Nejasno je, ali naj bi se sankcije uporabljale za družbe, ki 
kotirajo na borzi, in uporabljajo postopkovne zahteve, vendar do leta 2018 oz. 2020 ne 
izpolnijo cilja 40 %.

Subsidiarnost
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11. Komisija je navedla tri razloge, s katerimi utemeljuje ukrepanje EU. Kot prvo meni, da so 
ukrepi EU potrebni, ker države članice s samostojnimi ukrepi ne bodo dosegle dovolj velikega 
napredka pri uresničevanju cilja bolj uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih 
družb do leta 2020 ali kadar koli v bližnji prihodnosti.6 Ob upoštevanju sedanjih trendov v 
državah članicah Komisija ocenjuje, da EU kot celota ne bo dosegla cilja 40 % zastopanosti 
žensk v upravah do leta 2040. Komisija poudarja vse večje razlike v pristopih držav članic in 
dodaja, da čeprav imajo države članice pravno možnost, da ukrepajo za preprečitev 
nezadostne zastopanosti žensk v gospodarskem odločanju, mnoge niso pokazale 
pripravljenosti ali pa se soočajo z odporom poslovne skupnosti, da bi ukrepale na lastno 
pobudo.7

12. Različni pristopi držav članic so druga utemeljitev za ukrepe EU. Komisija meni, da bi 
lahko imeli različni zakonodajni pristopi negativne posledice za notranji trg in povzročili 
„praktične težave“. Kot primer navaja težave, ki jih ima lahko družba, ki kotira na borzi, če 
želi ustanoviti podružnico v drugi državi članici, pri združitvah in prevzemih, ali če se 
poteguje za pogodbo o izvedbi javnega naročila.8 Premajhna preglednost postopkov izbire in 
meril glede kvalifikacij za mesta v upravnih odborih lahko odvrne kandidate od uveljavljanja 
njihove pravice do mobilnosti na notranjem trgu in bi lahko vplivalo tudi na odločitve 
vlagateljev.9 Poleg tega lahko minimalni skupni standardi pripomorejo k zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev. 10 Komisija dodaja, da imajo lahko države članice pomisleke v zvezi s 
samourejanjem tega področja, saj se morda bojijo, da bi s tem postavile svoje družbe v 
neugoden položaj v razmerju do družb iz drugih držav članic. To dojemanje, ki se še krepi 
pod pritiskom poslovne skupnosti, je velika ovira, ki državam članicam preprečuje, da bi 
sprejele ustrezne ukrepe. Potrebna je pobuda na ravni EU na tem področju, da se zagotovi 
primerljiva raven za spodbujanje enakosti spolov v vsej Uniji, kot določajo Pogodbe EU.11

13. Tretja utemeljitev za ukrep EU umešča enakost spolov v socialni in gospodarski okvir 
strategije Evropa 2020. Komisija meni, da je jasna zavezanost enakosti spolov nujna za 
odstranjevanje ovir za udeležbo žensk na trgu dela in izpolnjevanje glavnega cilja strategije 
Evropa 2020, ki je 75-odstotna stopnja zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let 
do leta 2020. Komisija tudi pričakuje, da bo imelo okrepljeno sodelovanje žensk na najvišjih 
ravneh gospodarskega odločanja pozitivne učinke prelivanja na širše gospodarstvo, 
spodbudilo konkurenčnost evropskih družb in gospodarsko rast. 12 Dodaja, da „premajhna 
uporaba spretnosti in znanj visokokvalificiranih žensk pomeni izgubo možnosti za 
gospodarsko rast. Celovito izkoriščanje vseh razpoložljivih človeških virov bo ključni element 
za obvladovanje demografskih izzivov EU, njeno uspešno konkuriranje v globaliziranem 
gospodarstvu in zagotavljanje njene primerjalne prednosti v razmerju do tretjih držav.“13

14. Komisija iz svoje analize zaključi, da se lahko cilj boljše zastopanosti žensk v upravnih 

                                               
6 Glej str. 25 ocene učinka Komisije (Priloga 1).
7 Glej str. 26 ocene učinka Komisije (Priloga 1). 
8 Glej uvodno izjavo 12, str. 17 osnutka direktive.
9 Glej uvodno izjavo 13, str. 17 osnutka direktive in str. 27 in 28 ocene učinka Komisije (Priloga 1).
10 Glej uvodno izjavo 14, str. 17 osnutka direktive.
11 Glej str. 26 ocene učinka Komisije (Priloga 1). 
12 Glej uvodno izjavo 15, str. 17 in 18 osnutka direktive.
13 Glej str.3 obrazložitvenega memoranduma Komisije.
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odborih družb, ki kotirajo na borzi, bolje uresniči z usklajenim ukrepanjem na ravni EU kot z 
nacionalnimi pobudami, ki so različnega obsega ter različno ambiciozno zastavljene in 
učinkovite. 14

Vidiki uredbe, ki niso skladni z načelom subsidiarnosti

15. Spodnji dom britanskega parlamenta meni, da osnutek direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih, ni skladen bodisi s postopkovnimi obveznostmi, 
ki jih Komisiji nalaga Protokol (št. 2), bodisi z načelom subsidiarnosti v naslednjih vidikih. 

i) Neizpolnjevanje bistvenih postopkovnih zahtev

16. Na podlagi člena 5 Protokola (št. 2) bi moral vsak osnutek zakonodajnega akta vsebovati 
podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Zahteva, da mora vsak osnutek zakonodajnega akta vsebovati podrobno izjavo 
pomeni, da bi jo moral vsebovati obrazložitveni memorandum Komisije, ki je del osnutka 
zakonodajnega akta in je, kar je pomembno, preveden v vse uradne jezike EU. Dejstvo, da je 
preveden v vse uradne jezike EU omogoča, da se podrobno izjavo v vseh državah članicah 
EU oceni v skladu s členom 5 Protokola (št. 2) z vidika skladnosti z načelom subsidiarnosti 
(in sorazmernosti). Temu ni tako z oceno učinka Komisije, ki ni vključena v osnutek 
zakonodajnega akta ter ni prevedena v vse uradne jezike EU.

17. Pogodba o Evropski uniji predpostavlja15, da bi bilo treba odločitve sprejemati čim bližje 
državljanom EU. Odstopanje od te predpostavke ne bi smelo biti samoumevno, temveč dovolj 
podrobno in jasno utemeljeno, da bi lahko državljani EU in njihovi izvoljeni predstavniki 
lahko razumeli kvalitativne in kvantitativne razloge, ki so privedli do sklepa, „da je cilj Unije 
mogoče bolje izpolniti na ravni Unije“, kot določa člen 5 Protokola (št. 2). Za izpolnjevanje 
teh zahtev je odgovorna institucija EU, ki zakonodajo predlaga.

18. Komisija v obrazložitvenem memorandumu in uvodnih izjavah osnutka direktive 
podrobneje utemelji ukrepe EU, toda iz spodaj opisanih razlogov menimo, da Komisija ni 
kvalitativno in kvantitativno zadovoljivo utemeljila potrebo po ukrepih na ravni EU, glede na 
to, da so številne države članice že sprejele ukrepe za izboljšanje zastopanosti žensk v 
upravnih odborih. Spodnji dom zato meni, da to pomeni neizpolnjevanje Komisije bistvenih 
postopkovnih zahtev iz člena 5 Protokola (št. 2).

ii) Neupoštevanje načela subsidiarnosti

19. Prvi del preskusa skladnosti z načelom subsidiarnosti določa, da EU deluje samo če in 
kolikor države članice ne morejo zadostno doseči ciljev predlaganih ukrepov.16

20. Komisija poudarja različne pristope držav članic – nekatere so uvedle obvezne kvote, 
druge so določile neobvezne cilje, spet tretje predlagajo prostovoljne pobude, ki jih izvaja 

                                               
14 Glej str. 28 ocene učinka Komisije (Priloga 1). 
15 Člen 5
16 Glej člen 5(3) PEU.
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poslovni sektor, nekatere pa sploh ne ukrepajo, ter meni, da bo napredek k bolj uravnoteženi 
zastopanosti spolov v upravnih odborih prepočasen. Spodnji dom britanskega parlamenta pa 
meni, da so bili mnogi med temi nacionalnimi ukrepi uvedeni šele v zadnjem letu ali dveh in 
je prezgodaj, da bi jih odpisali kot neučinkovite. Meni, da je potrebno dodatno obdobje za 
razmislek in oceno delovanja in dejanskega napredka, preden se ugotovi, da države članice 
niso pripravljene ukrepati ali da so ukrepi, ki so jih uvedle, neučinkoviti.

21. Komisija navaja odpor poslovne skupnosti kot možen dejavnik, ko pojasni, zakaj so 
nekatere države članice morda zadržane ali nepripravljene ukrepati in zagovarja ukrepe na 
ravni EU, da se ustvari enake konkurenčne pogoje. Vendar pa večina analiz, na kateri temelji 
predlog Komisije, sloni na predpostavki uvajanja bolj raznolikih upravnih odborov kot 
sredstvo za izboljšanje upravljanja in delovanja gospodarskih družb. Zdi se, da je več in ne 
manj razlogov za samostojno ukrepanje držav članic za spodbujanje bolj uravnotežene 
zastopanosti žensk v upravnih odborih kot sredstvo za zagotavljanje konkurenčne prednosti. 

22. Drugi del preskusa skladnosti z načelom subsidiarnosti zahteva dokaz, da je cilj doseganja 
enakosti spolov v upravnih odborov zaradi njegovega obsega ali učinkov mogoče bolje 
uresničiti na ravni EU. Komisija meni, da so ukrepi EU utemeljeni, ker različni regulativni 
pristopi lahko povzročijo praktične zaplete, ki lahko negativno vplivajo na notranji trg. Med 
primeri, ki jih navaja, je tudi možnost, da bi bila družba, ki nima dovolj žensk med direktorji, 
izključena iz pogodb za izvedbo javnih naročil ali pa bi imela težave pri ustanavljanju 
podružnice v drugi državi članici. Pomanjkanje preglednosti v postopkih zaposlovanja in 
izbire na mesta v upravnih odborih lahko omejuje mobilnost na notranjem trgu in vpliva na 
podlago, na kateri so sprejete odločitve vlagateljev. Medtem ko se spodnji dom strinja, da je 
to teoretično možno, pa meni, da mora Komisija predložiti veliko trdnejše dokaze o podlagi 
dejanskih težav na notranjem trgu, da utemelji potrebo po ukrepih EU za usklajevanje 
različnih nacionalni pristopov.

23. Komisija tudi meni, da bi večja udeležba in prepoznavnost žensk na visokih položajih 
odločanja v gospodarstvu lahko tudi imelo pozitivne učinek prelivanja na udeležbo žensk na 
trgu dela in bi prispevala k izpolnjevanju glavnega cilja strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja. Ni jasno je, da je Evropski svet obravnaval vprašanje ali bila za izpolnitev 
glavnega cilja potrebna tovrstna zakonodaja. Spodnji dom tudi meni, kot je navedeno zgoraj, 
da je prezgodaj za ugotovitev, da so ukrepi na ravni EU, ki jih predlaga Komisija, edini ali 
najboljši način za doseganje glavnega cilja.

Zaključna ugotovitev

24. Iz navedenih razlogov spodnji dom meni, da ta predlog ni skladen z načelom 
subsidiarnosti.
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Odbor za evropski nadzor, 23. poročilo, obdobje 2012–13

Uravnotežena zastopanost spolov v odborih gospodarskih družb

Ozadje

1.1. V Rimski pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti iz leta 1957 je bilo 
zapisano načelo enakega plačila moških in žensk za enako delo, in od takrat je enakost spolov 
priznana kot ena od temeljnih vrednot Evropske unije. 1 Pogodbe EU vzpostavljajo splošno 
obveznost EU, da si prizadeva za odpravljanje neenakosti in spodbuja enakost moških in 
žensk na vseh področjih, ki so v njeni pristojnosti ukrepanja.2 V členu 157(3) Pogodbe o 
delovanju EU (PDEU) je tudi določena posebna pristojnost sprejemanja ukrepov za 
zagotovitev uporabe načela enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk glede 
zaposlovanja in poklica, vključno z načelom enakega plačila za enako delo ali delo enake 
vrednosti.

Dokument a) - sporočilo

1.2 V sporočilu Komisija opiše kako so zakonodaja EU, sodna praksa Sodišča in programi 
financiranja in ukrepov EU pripomogli k izboljšanju enakosti spolov. Marca 2010 je 
novoimenovana Komisija sprejela Listino žensk, s katero se je zavezala k krepitvi vidika 
spolov v vseh politikah, ki jih bo uvedla med svojim mandatom, ter k pripravi posebnih 
ukrepov za spodbujanje enakosti spolov. Komisija poudarja v Strategiji za enakost med 
ženskami in moškimi 2010–2015 potrebo po izboljšanju deleža žensk na vodilnih položajih. 
Svet je marca 2011 sprejel Evropski pakt za enakost spolov 2011–2020, ki poziva k ukrepanju 
na ravni držav članic in po potrebi na ravni EU, za spodbujanje večje vloge žensk v 
političnem in gospodarskem življenju, ter za enako udeležbo žensk in moških pri odločanju na 
vseh ravneh in na vseh področjih, da bi v celoti izkoristili potencial vseh razpoložljivih 
sposobnih kadrov. Ker pomaga odstranjevati ovire za udeležbo žensk na trgu dela, je pakt eno 
od glavnih orodij podpore glavnemu cilju strategije Evropa 2020, ki je 75-odstotna stopnja 
zaposlenosti žensk in moških do leta 2020.

1.3 Kljub tem pobudam in predhodnim poskusom, da bi se spremembe dosegle s pomočjo 
nezavezujočih priporočil Sveta, je v sporočilu zapisano, da ostaja stalno neravnotežje med 
spoloma na vodilnih položajih: „Po vsej EU v upravnih odborih družb trenutno prevladuje en 
spol: 86,3 % članov upravnih odborov je moških, medtem ko ženske predstavljajo samo 13,7 
% (15 % med neizvršnimi direktorji). 96,8 % vseh predsednikov upravnih odborov je moških, 
samo 3.2 % pa je žensk.“3

1.4. Poudarja slab odziv na izjavo Komisije o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih 
podjetij iz leta 2011, s katero je pozvala družbe, ki kotirajo na borzi, da se na prostovoljni 
podlagi zavežejo k povečanju zastopanosti žensk v svojih upravnih odborih na 30 % do leta 
2015 in na 40 % do leta 20204, pa tudi na pritisk Evropskega parlamenta, da se uvede kvote in 

                                               
1 Glej člen 2 Pogodbe o Evropski uniji.
2 Glej člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
3 Glej str.5  sporočila.
4 Izjavo je podpisalo samo 24 družb (glej str. 6 Priloge 1)
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zavezujočo zakonodajo, če prostovoljni ukrepi nebi prinesli rezultatov. Komisija ocenjuje, da 
bi bilo ob sedanji stopnji napredka potrebno več kot 40 let, da bi družbe po vsej EU dosegle 
uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih. Meni, da je zato potrebna zakonodajna 
pobuda, ki bo izboljšala uravnoteženost spolov v upravnih odborih javnih podjetij, pa tudi 
zagotovila, da bo sprememba strukturna in trajna. Druge dejavnosti, ki bodo spremljale 
zakonodaji EU, so:1

 priprava prostovoljnega kodeksa ravnanja za podjetja, ki iščejo izvršni kader, ki bo 
obravnavala raznolikost spolov in primere najboljše prakse; 

 politične smernice za usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja;
 natančno spremljanje napredka pri doseganju glavnega cilja strategije Evropa 2020 

glede udeležbe žensk na trgu dela;
 osveščanje o poslovni in gospodarski utemeljenosti enakosti spolov in razširjanje 

primerov najboljše prakse;
 zbiranje primerljivih podatkov, ki pripomorejo k spremljanju napredka pri doseganju 

uravnotežene udeležbe na položajih odločanja; ter
 spodbujanje cenovno dostopnega in kakovostnega otroškega varstva.2

Dokument b) – osnutek direktive

1.5 Namen osnutka direktive je bolje uravnotežiti zastopanost spolov v upravnih odborih 
družb. Čeprav je pripravljena tako, da je glede spola nevtralna, in skozi celotno besedilo 
omenja nezadostno zastopani spol, je iz uvodnih izjav jasno, da je njen namen izboljšati 
zastopanost žensk v upravnih odborih iz naslednjih razlogov:

 da se doseže dejanska enakost žensk in moških in zmanjša razlike med spoloma pri 
zaposlovanju in plačilu;

 da se zagotovi učinkovita raba človeškega kapitala (60 % univerzitetnih diplomantov 
so ženske) in izboljša donosnost javnega vlaganja v izobraževanje; ter

 da se izboljša upravljanje družb in doseže koristne učinke prelivanja na finančno 
delovanje in dobičkonosnost, pa tudi gospodarska rast. 

Področje uporabe osnutka direktive

1.6 Osnutek direktive bi se uporabljal samo za družbe, ki kotirajo na borzi (v Združenem 
kraljestvu podjetja, ki kotirajo na londonski borzi), vendar so izvzeta mala in srednja 
podjetja.3 Razlog je ta, da imajo družbe, ki kotirajo na borzi, poseben gospodarski pomen, 
prepoznavnost in učinek ter določajo standarde za širše gospodarstvo. Komisija tudi meni, da 
javni značaj družb, ki kotirajo na borzi, upravičuje bolj obširno ureditev „v javnem interesu“.4

Postopkovne zahteve za zaposlovanje neizvršnih direktorjev

1.7 Z osnutkom direktive bi bile uvedene nove postopkovne zahteve za merila glede 

                                               
1 Glej str. 6 sporočila.
2 Glej str.15-17 sporočila.
3 Izjema se uporablja za mala in srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, katerih letni promet ne presega 
50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.
4 Glej uvodno izjavo 17, str. 18 osnutka direktive.
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kvalifikacij in izbirnega postopka za zaposlovanje neizvršnih direktorjev, ki bi se uporabljale 
za vse sisteme upravnih odborov1, s katerimi se skuša zagotoviti, da bi se v primeru 
neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnem odboru družbe poskušalo dvigniti delež 
neizvršnih položajev, ki ga zaseda nezadostno zastopani spol, na 40 % do januarja 2020 (ali 
do 2018 za družbe, ki kotirajo na borzi in so javna podjetja). Komisija utemeljuje razlikovanje 
med vlogami izvršnih in neizvršnih direktorjem na podlagi sorazmernosti. Meni, da je 
verjetno več ustrezno kvalificiranih posameznikov, sposobnih opravljati neizvršne nadzorne 
naloge in bodo zato družbe lažje zagotovile bolj raznolike upravne odbore, če so osredotočijo 
na zaposlovanje neizvršnih direktorjev. Nasprotno pa bi uporaba iste obveznosti pri 
zaposlovanju izvršnih direktorjev pomenila pretirano poseganje v vsakodnevno upravljanje 
družbe.2

1.8 Nove postopkovne zahteve bi se uporabljale samo za družbe, ki kotirajo na borzi, kjer je 
delež katerega koli spola med neizvršnimi direktorji v upravnem odboru nižji od 40 %. V 
takih primerih člen 4(1) osnutka direktive določa, da mora imenovanje temeljiti na
primerjavi kvalifikacij posameznih kandidatov, pri čemer bi se uporabila vnaprej določena, 
jasna, nevtralno formulirana in nedvoumna merila. 

1.9. Poleg meril glede kvalifikacij, člen 4(3) uvaja tudi novo preferenčno pravilo. Določa, da 
države članice pri izbiri neizvršnih direktorjev dajo prednost 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.

1.10 Neuspešni kandidat lahko zahteva razkritje meril 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. Če je na podlagi teh podatkov dovolj 
dejanskih dokazov za domnevo, da je neuspešni kandidat enako kvalificiran za mesto, potem 
mora družba dokazati, da je ustrezno uporabila preferenčno pravilo.

1.11 Komisija poudarja, da je preferenčno pravilo iz člena 4(3) skladno s sodno prakso 
Sodišča o pozitivnih ukrepih, ki določa, da morajo biti izpolnjeni naslednji kumulativni 
pogoji:

 v zadevnem sektorju je eden od spolov očitno nezadostno zastopan (v tem primeru, 
ženske);

 kandidatka je enako kvalificirana v smislu primernosti, usposobljenosti in poklicnih 
izkušenj;

 prednost kandidatke ni samodejna in brezpogojna, lahko pa nad njo prevladajo razlogi, 
povezani z kandidatom, ki pretehtajo v njegovo korist; ter

 vsi kandidati so ocenjeni na podlagi objektivnih meril.

Zakaj je cilj 40 %?

                                               
1 Enotirni sistem združuje upravne in nadzorne funkcije v enotnem upravnem odboru; dvotirni sistem ima ločeni 
nadzorni odbor, ki ga sestavljajo neizvršni direktorji, in upravni odbor, ki ga sestavljajo izvršni direktorji.
2 Glej uvodno izjavo 20, str. 18 osnutka direktive.



CM\923974SL.doc 11/19 PE504.011v01-00

SL

1.12 Komisija navaja akademske študije, ki kažejo, da je potrebno doseči kritično maso vsaj 
30-odstotne zastopanosti žensk, da se njihova zastopanost ne dojema kot zgolj simbolna in da 
pride do temeljnih in trajnostnih sprememb v kulturi oblikovanja upravnih odborov. Dodaja 
pa, da je lahko ta ukrep pregrob, če se ga uporabi, ne da bi se upoštevalo velikosti upravnega 
odbora (ki v povprečju šteje 6.89 neizvršnih članov v družbah, ki kotirajo na borzi, če 
izvzamemo mala in srednja podjetja) in absolutnega števila žensk v odboru. Cilj 40 % bi 
moral zagotoviti, da se doseže kritična masa tako glede deleža v odstotkih kot tudi 
absolutnega števila žensk v upravnih odborih. Vendar Komisija dodaja, da je ustrezna ciljna 
raven za doseganje opredeljenih ciljev in vsaj 30 % ravni kritične mase glede na sorazmerno 
različne učinke stvar politične presoje. 1

1.13 Ocena učinka Komisije je pokazala, da je v državah članicah, ki so z zakonom uvedle 
nacionalne kvote, 40 % zgornja meja. 2

1.14 Člen 4(7) osnutka direktive uvaja stopnjo prožnosti, ko državam članicam omogoča, da 
odločijo, da je cilj 40 % dosežen, če družbe, ki kotirajo na borzi, lahko dokažejo, da 
nezadostno zastopani spol zaseda vsaj eno tretjino vseh direktorskih položajev (izvršnih in 
neizvršnih).

Izjeme pri uporabi postopkovnih zahtev za zaposlovanje neizvršnih direktorjev

1.15 Obstajata dve vidni izjemi. Prvič, člen 4(6) državam članicam dovoljuje, da izvzamejo 
družbe, ki kotirajo na borzi, pri katerih je manj kot 10 % delovne sile predstavnikov enega 
spola (na podlagi, da je verjetno manj ustrezno kvalificiranih kandidatov med nezadostno 
zastopanim spolom). Drugič, člen 8(3) omogoča državam članicam, da opustijo uporabo 
postopkovnih zahtev za zaposlovanje (tudi preferenčnega pravila), če lahko dokažejo, da so že 
sprejele ukrepe na nacionalni ravni, da bi zagotovile bolj uravnoteženo zastopanost moških in 
ženskih neizvršnih direktorjev in da bodo ti ukrepi izpolnili cilj 40 % do leta 2020 (ali 2018 v 
primeru javnih podjetij). Opustitev uporabe pravil bi bila začasna – do leta 2018 za javna 
podjetja in do leta 2020 za ostale družbe, ki kotirajo na borzi –, države članice pa bi morale 
posredovati redna poročila (prvo leta 2017), ki bi dokazovala, da nacionalni ukrepi prinašajo 
dejanske rezultate.3

Ukrepi za bolj uravnoteženo zastopanost spolov med izvršnimi direktorji

1.16 Osnutek direktive določa, da morajo države članice zagotoviti, da družbe, ki kotirajo na 
borzi, sprejmejo posamezne obveznosti z namenom, da bi se dosegla uravnotežena 
zastopanost obeh spolov med izvršnimi direktorji do leta 2020 (ali do leta 2018 za javna 
podjetja).4 Družbe, ki kotirajo na borzi, morajo v letnih poročilih, ki jih posredujejo pristojnim 
nacionalnim organom, opisati napredek pri doseganju teh obveznosti in cilja 40 % 
zastopanosti med neizvršnimi direktorji, ter objaviti podatke na spletnih straneh družbe. 

Čeprav osnutek direktive ne predpisuje narave ali vsebine obveznosti, uvodna izjava 
                                               
1 Glej str. 9, 16 in 38 Priloge 1.
2 Glej str. 49–53 Priloge 2. Francija in Španija sta uvedli 40 % kvoto, Belgija, Italija in Nizozemska so se 
odločile za 30 ali 33 %.
3 Glej člen 9(2) osnutka direktive.
4 Glej člen 5(1) osnutka direktive.
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nakazuje, da je treba določiti raven, ki družbam omogoča, da dokažejo oprijemljiv napredek 
glede na svoje trenutno stanje.1

Če napredek ni zadovoljiv, morajo družbe pojasniti vzroke in določiti ukrepe s katerimi 
nameravajo zagotoviti skladnost.

1.17 Osnutek direktive predvideva, da bodo imeli nacionalni organi za enakost spolov (v 
Združenem kraljestvu je to Odbor za enakost in človekove pravice) vlogo pri izvajanju analiz, 
spodbujanju in podpori uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb, ki 
kotirajo na borzi, ter pri spremljanju napredka. 

Sankcije

1.18 Osnutek direktive določa, da države članice uvedejo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne sankcije. Te lahko zajemajo upravne kazni ali odločitev pravosodnega organa o 
razveljavitvi imenovanja ali izvolitve neizvršnega direktorja, če so bile kršene postopkovne 
zahteve glede zaposlovanja in izbire, določene v nacionalnih izvedbenih ukrepih.

Druge določbe

1.19 Namen osnutka direktive je uvesti najnižjo raven usklajevanja, da se zagotovi bolj 
uravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih. Izrecno obravnava možnost, da bi 
morda države članice želele storiti več, pod pogojem, da ugodnejši nacionalni ukrepi ne 
povzročijo neutemeljene diskriminacije ali ovirajo pravilnega delovanja notranjega trga.2

1.20 Osnutek direktive bi začel veljati dve leti po uradnem sprejetju, države članice pa bi 
morale januarja 2017 posredovati svoje prvo poročilo o napredku glede učinkovitosti sprejetih 
ukrepov. Določba o časovni omejitvi veljavnosti določa, da direktiva preneha veljati konec 
leta 2028. Vendar lahko Komisija predlaga podaljšanje veljavnosti v sklopu celovitega 
pregleda direktive, ki bi se ga opravilo konec leta 2021.

Utemeljitev ukrepov EU

1.21 Komisija je navedla tri razloge, s katerimi utemeljuje ukrepe EU. Kot prvo meni, da so 
ukrepi EU potrebni, ker države članice s samostojnimi ukrepi ne bodo dosegle dovolj velikega 
napredka pri uresničevanju cilja bolj uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih 
družb do leta 2020 ali kadar koli v bližnji prihodnosti.3 Ob upoštevanju sedanjih trendov v 
državah članicah Komisija ocenjuje, da EU kot celota ne bo dosegla cilja 40 % zastopanosti 
žensk v upravah do leta 2040. Komisija poudarja vse večje razlike v pristopih držav članic in 
dodaja, da čeprav imajo države članice pravno možnost, da ukrepajo za preprečitev 
nezadostne zastopanosti žensk v gospodarskem odločanju, mnoge niso pokazale 
pripravljenosti ali pa se soočajo z odporom poslovne skupnosti, da bi ukrepale na lastno 

                                               
1 Glej uvodno izjavo 33, str. 21 osnutka direktive. 
2 Člen 7 osnutka direktive.
3 Glej str. 25 Priloge 1.
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pobudo.1

1.22 Različni pristopi držav članic so druga utemeljitev za ukrepe EU. Komisija meni, da bi 
lahko imeli različno zakonodajni pristopi negativne posledice na notranji trg in bi povzročili 
„praktične zaplete“. Kot primer navaja težave, ki jih ima lahko družba, ki kotira na borzi, če 
želi ustanoviti podružnico v drugi državi članici, pri združitvah in prevzemih, ali če se 
poteguje za pogodbo o izvedbi javnega naročila.2 Premajhna preglednost postopkov izbire in 
meril glede kvalifikacij za mesta v upravnih odborih lahko odvrne kandidate od uveljavljanja 
njihove pravice do mobilnosti na notranjem trgu in bi lahko vplivalo tudi na odločitve 
vlagateljev.3 Poleg tega lahko minimalni skupni standardi pripomorejo k zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev. 4 Komisija dodaja, da imajo lahko države članice pomisleke v 
zvezi s samourejanjem tega področja, saj se morda bojijo, da bi s tem postavile svoje družbe v 
neugoden položaj v razmerju do družb iz drugih držav članic. To dojemanje, ki se še krepi 
pod pritiskom poslovne skupnosti, je velika ovira, ki državam članicam preprečuje, da bi 
sprejele ustrezne ukrepe. Potrebna je pobuda na ravni EU na tem področju, da se zagotovi 
primerljiva raven za spodbujanje enakosti spolov v vsej Uniji, kot določajo Pogodbe EU.5

1.23 Tretja utemeljitev ukrepov EU umešča enakost spolov v socialni in gospodarski okvir 
strategije Evropa 2020. Komisija meni, da je jasna zavezanost enakosti spolov nujna za 
odstranjevanje ovir za udeležbo žensk na trgu dela in izpolnjevanje glavnega cilja strategije 
Evropa 2020, ki je 75-odstotna stopnja zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let 
do leta 2020. Komisija tudi pričakuje, da bo imelo okrepljeno sodelovanje žensk na najvišjih 
ravneh gospodarskega odločanja pozitivne učinke prelivanja na širše gospodarstvo, 
spodbudilo konkurenčnost evropskih družb in gospodarsko rast. 6
Dodaja: „Premajhna uporaba spretnosti in znanj visokokvalificiranih žensk pomeni izgubo 
možnosti za gospodarsko rast. Celovito izkoriščanje vseh razpoložljivih človeških virov bo 
ključni element za obvladovanje demografskih izzivov EU, njeno uspešno konkuriranje v 
globaliziranem gospodarstvu in zagotavljanje njene primerjalne prednosti v razmerju do 
tretjih držav.“7

1.24 Komisija na podlagi te analize ugotavlja, da se lahko cilj uravnotežene zastopanosti 
spolov v upravnih odborov družb, ki kotirajo na borzi bolje uresniči z usklajenim ukrepanjem 
na ravni EU kot z nacionalnimi pobudami, ki so različnega obsega ter različno ambiciozno 
zastavljene in učinkovite. 8

Sorazmernost

Komisija poudarja neuspeh nezavezujočih priporočil Sveta in drugih pobud na ravni EU in 
nacionalni ravni za spodbujanje enakosti spolov v gospodarskem odločanju kot obrazložitev, 
zakaj predlaga omejeno harmonizacijo ukrepov za doseganje merljivega in trajnostnega 

                                               
1 Glej str. 26 Priloge 1
2 Glej uvodno izjavo 12, str. 21 osnutka direktive.
3 Glej uvodno izjavo 13, str. 17 osnutka direktive in str. 27 in 28 Priloge 1.
4 Glej uvodno izjavo 14, str. 17 osnutka direktive.
5 Glej str. 26 Priloge 1.
6 Glej uvodno izjavo 15, str. 17 in 18 osnutka direktive.
7 Glej stran 3 obrazložitvenega memoranduma Komisije.
8 Glej str. 28 Priloge 1.
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razvoja, „pri čemer ne smejo posegati v delovanje zasebnih družb in tržno gospodarstvo“.1
Zlasti opozarja, da:

 je usmerjena na sektor, kjer so ženske znatno in splošno nezadostno zastopane: 

 omejeno področje uporabe osnutke direktive ( katere namen je samo vzpostaviti kvantitavni 
cilj 40 % zastopanosti med neizvršnimi člani upravnih odborov družb, ki kotirajo na borzi);

 oprostitev za mala in srednja podjetja;

 izbira 40 %, kar je dovolj ambiciozen cilj, da se zagotovi dejanska enakost (namesto 
absolutne), ne da bi se nerazumno omejevalo prožnosti delničarjev in družb pri izbiri 
kandidata;

 prožnost držav članic pri upoštevanju nacionalnega prava družb in praks pri zaposlovanju na 
mesta v upravnih odborih družb pri odločanju, kako doseči cilj 40% in pri izvajanju pravil o 
poročanju družb;

 realističen časovni okvir za doseganje cilja enakosti spolov;

 izogibanje neprožnim kvotam – družbe lahko utemeljijo neizpolnjevanje cilja 40 %, če ni 
dovolj ustreznih kandidatov ter

 vključena je določba o časovni omejenosti veljavnosti, ki poudarja začasno naravo direktive.2

Mnenje vlade

1.26 Ministrica za delovna razmerja in potrošniške zadeve in ministrica za ženske in enakost Jo 
Swinson meni, da je Komisija predstavila revidiran predlog potem, ko se izkazalo, da je njen prvotni 
namen obveznih kvot za zastopanost žensk v upravnih odborih družb preveč razdelil Komisijo.
Dodaja, da so številne države članice izrecno nasprotovale uvedbi obveznih EU kvot, ko se je o zadevi 
prvič razpravljalo na Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov februarja 
2012. Nasprotno pa je Evropski parlament v resolucijah, sprejetih julija 2011 in marca 2012, poudaril 
pomanjkanje napredka pri doseganju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb in 
pozval k obvezni kvoti 30 % do leta 2015, ki bi se do leta 2020 dvignila na 40 %.
1.27 Ministrica izraža zavezanost vlade k povečevanju števila žensk, imenovanih na direktorska 
mesta z namenom, da si ustvari bolj raznolike in učinkovite upravne odbore. Nadaljuje, da
„sodelujemo s poslovnim sektorjem pri odstranjevanju ovir, ki ženskam preprečujejo, da bi dosegle 
svoj resnični potencial, da bi spremenili kulturo v samem poslovnem sektorju. Zavedamo se, da mora 
poslovni sektor razumeti in sprejeti, da so potrebne spremembe, in da se boji, da bodo prisilni ukrepi, 
kot so obvezni cilji, uredbe in zakonodaja, imeli nasprotni učinek, kot je naš cilj, in bodo ustvarili več 
in ne manj ovir za ženske ter manj učinkovite upravne odbore.“ 3

                                               
1 Glej str. 10 obrazložitvenega memoranduma Komisije, ki je priložen osnutku direktive.
2 Glej str. 28, 29 in 62 Priloge 2.
3 Glej odstavek 24 obrazložitvenega memoranduma državne sekretarke.
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1.28 Kljub temu, da državna sekretarka pozdravlja odločitev Komisije, da ne bo uvedla obvezne kvote 
za ženske v upravnih odborih, pa izraža zaskrbljenost, da „direktiva dejansko pomeni isto, se pravi 
uvedbo kvot. “ 1

1.29Nadaljuje, da „vlada Združenega kraljestva meni, da kvote ali obvezni cilji ne bodo odpravile 
težave in bi lahko imele nasprotni učinek. Večina žensk ni naklonjena kvotam, saj se bojijo, da bodo 
jih bodo v upravnih odborih upoštevali samo simbolično ali pa bodo potisnjene na stran, V njih želijo 
biti, ker si zaslužijo, ker hočejo, da se prizna njihovo trdo delo, ker so bile najboljši kandidat zanj in 
hočejo, da je povsem jasno, zakaj so dobile delo. Kvote bi lahko ogrozile položaj in prispevek žensk.“2

Vladina ocena vsebine osnutka direktive
1.30 Ministrica ocenjuje, da bi v Združenem kraljestvu približno 950 družb spadalo v področje 
uporabe osnutka direktive in dodaja, da „so 1. marca 2012 zelo napredovali pri številu žensk, 
imenovanih med neizvršne direktorje; 49 % novoimenovanih neizvršnih direktorjev družb, ki so med 
100 najvišje uvrščenimi na londonski borzi, in 44 % družb, ki so med 250 najvišje uvrščenimi na 
londonski borzi, so ženske. Spodbujajo razvoj izobraževanja vodstvenega kadra, da bi se zagotovilo 
trajnostno oskrbo z ženskim vodstvenim kadrom.“3

1.31 Pozdravlja, da je vključena opustitev za mala in srednja podjetja, vendar pravi, da vlada še ni 
ocenila, koliko družb, ki kotirajo na borzi v Združenem kraljestvu bi od nje imelo koristi. 

1.32 Pojasni, da pravo Združenega kraljestvo ne razlikuje med izvršnimi in neizvršnimi direktorji in 
da bi nova uvedba takšnega razlikovanja imela resne zakonodajne posledice, nenazadnje tudi glede 
vlogo, ki jo imajo delničarji pri odločanju, kdo vodi „njihovo“ družbo. Opaža tudi, da osnutek 
direktive določa, da država članica uporabi postopek zaposlovanja in izbire za vsa imenovanja na 
direktorska mesta. Pri tem bi se lahko Združeno kraljestvo opiralo na člen 4(7) osnutka direktive, po 
katerem je cilj 40 % izpolnjen, če so ženske imenovane na tretjino vseh direktorskih položajev. Vendar 
pa ministrica meni, da dokaj negotovo in nejasno, kako bo člen 4 kot celota vplival na pravo 
gospodarskih družb Združenega kraljestva. „Čeprav razumemo, da namen sam po sebi ni uvedba kvot, 
pa iz besedila ni jasno, da družbe ne morejo biti kaznovane, če ne dosežejo cilja 40 % kljub temu, da 
sledijo vsem ustreznim postopkom.“4

1.33Meni, da bi cilj 40 % za vse neizvršne direktorske položaje, kot ga določa osnutek direktive, za 
vlado in podjetja ustvaril resne težave. Nadaljuje, da „po sedanjem pravu Združenega kraljestva na 
področju enakosti se lahko družbe odločijo, da imenujejo enako kvalificiranega kandidata nezadostno 
zastopanega spola, vendar je to diskrecijska pravica, ne pa obvezna politika (razdelek 159 Akta on 
enakosti iz leta 2010 o pozitivnih ukrepih in napredovanju). Predlog posega veliko dlje, saj navaja, da 
družbe „morajo“ sprejeti pozitivne ukrepe in se zato zelo razhaja od prava Združenega kraljestva, ki je 
oblikovan tako, da sledi sodni praksi Sodišča na področju pozitivnih ukrepov, saj izrecno navaja, kaj 

                                               
1 Glej odstavek 38 obrazložitvenega memoranduma državne sekretarke.
2 Glej odstavka 39 in 40 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
3 Glej odstavek 26 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
4 Glej obrazložitveni memorandum ministrice z dne 4 .decembra 2012 o učinku na pravo Združenega kraljestva.
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je dovoljeno, ne da bi povzročilo nezakonito diskriminacijo. Skrb povzroča tudi vprašanje, kako se bo 
po tem modelu upoštevalo mnenja delničarjev.“1

1.34Ministrica navaja, da se zahteva iz člena 5, po kateri morajo države članice zagotoviti, da družbe, 
ki kotirajo na borzi, določijo cilje za doseganje bolj uravnotežene zastopanosti spolov med izvršnimi 
direktorji, razlikuje od prostovoljnega pristopa, ki se uporablja v Združenem kraljestvu od objave 
pregleda, ki ga je leta 2011 vodil Lord Davies of Abersoch, o ovirah, ki ženskam preprečujejo, da bi 
zasedale visoke poslovne položaje. Kljub temu, da nekatere družbe že objavljajo podatke o 
raznolikosti spolov, pa pričakuje, da bo potrebna bolj podrobna izvedbena zakonodaja. Člen 6 o 
sankcijah bi tudi zahteval zakonodajo. Ministrica poudarja nejasnosti glede področja uporabe te 
določbe, ki ne pojasni, ali se kršitev, ki naj bi se sankcionirala, naša na neizpolnjevanje postopkovnih 
zahtev glede zaposlovanja in izbire kandidatov za položaje v upravnih odborih, ali na neizpolnjevanje 
cilja 40 % (tudi če se uporabljajo pravilni postopki).

1.35Opozarja, da člen 8(3) državam članicam omogoča, da opustijo izvajanje prvin osnutka direktive 
o postopkih zaposlovanja in izbire, če so že uvedle enako učinkovite nacionalne ukrepe. Dodaja, da je 
„možno, da bodo lahko glede tega Komisijo zadovoljile samo države članice, ki imajo z zakonom 
predpisane ukrepe, ker morajo pokazati, da nacionalni ukrepi omogočajo dosego ciljne 40-odstotne 
zastopanosti nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji do leta 2020 oz. 2018 (člen 8(3) 
in da morajo pri poročanju Komisiji po členu 9 te države članice vključiti dokazila o konkretnih 
rezultatih, doseženih z uporabo nacionalnih ukrepov, Komisija pa oceni, ali bo doseženih ciljnih 40-
odstotkov. Po podatkih Visoke šole za upravljanje Cranfield bi bilo po trenutni krivulji do leta 2015v 
upravnih odborih družb, ki so med 100 najbolje uvrščenimi na londonski borzi, 26,7 % žensk, do leta 
2020 pa 36.9 %. Trenutna krivulja torej ne bi izpolnila ciljev Komisije in potrebna bi bila dodatna 
prizadevanja, da bi se jasno dokazala skladnost s ciljem 40 %. Družbe, ki so med 100 najbolje 
uvrščenimi na londonski borzi (FTSE 100) so najbolj uspešne družbe v Združenem kraljestvu in po 
ocenah bo v področje uporabe direktive spadalo okoli 950 družb, večina verjetno z zelo nizko 
zastopanostjo žensk v upravnih odborih.“2

1.36 Ministrica pričakuje, da bi morala vlada Združenega kraljestva vseeno sprejeti zakonodajo o 
prenosu direktive, tudi če bi se še zanašali na učinkovitost lastnih ukrepov za boljšo zastopanost žensk 
v upravnih odborih, saj bi se začela neposredno uporabljati za podjetja, ki ne bi izpolnila cilja 40 % 
januarja 2020 (2018 za javna podjetja). 

Vladina ocena utemeljitve ukrepov EU

1.37 Ministrica se zaveda, da EU lahko ukrepa pri zadevah, ki se nanašajo na enakost spolov pri 
zaposlovanju, vendar ugovarja razlogom, ki jih je navedla Komisija kot utemeljitev za ukrepe na 
ravni EU, ne pa na nacionalni ravni. Poudarja zavezo iz koalicijskega sporazuma o spodbujanju 
enakosti spolov v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi, ter priporočila Lorda Daviesa of 
Abersoch, naj se nadaljuje s strategijo za uvajanje potrebnih sprememb, ki jo vodi poslovni sektor, ter 
navaja naslednje dokaze, da rešitve na nacionalni ravni delujejo: „Ženske trenutno predstavljajo 17.3 
% v upravnih odborih družb, ki so med 100 najboljšimi na londonski borzi, in 12 % v upravnih 
odborih družb, ki so med 250 najboljšimi na londonski borzi, kar je 12,5 % oz. 7,8 % več kot v 

                                               
1 Glej odstavek 29 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
2 Glej odstavek 35 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
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obdobju pred poročilom Lorda Daviesa. Še pomembnejše je dejstvo, da so od 1. marca 2012 ženske 
predstavljale 38 % novo imenovanih direktorjev (izvršnih in neizvršnih) v upravnih odborih družb, ki 
so med 100 najboljšimi na londonski borzi, in 36 % v upravnih odborih družb, ki so med 250 
najboljšimi na londonski borzi. Med družbami, ki so med 100 najboljšimi na londonski borzi, je 
število izključno moških upravnih odborov padlo z začetnih 21 leta 2010 na 8, prvič pa je število 
izključno moških upravnih odborov (94) družb, ki so med 250 najboljšimi na londonski borzi, v 
manjšini (padlo z 52,4 % na 37,6 %). Raziskave Visoke šole za upravljanje Cranfield so pokazale, da 
če se ohrani sedanji zagon in hitrost sprememb, bo po sedanji krivulji do leta 2015 v upravnih odborih 
družb, ki so med 100 najboljšimi na londonski borzi, 26,7 % žensk, do leta 2020 pa 36,9 %. 1

1.38 Ministrica meni, da so rešitve na nacionalni ravni učinkovitejše, ker državam članicam 
omogočajo, da sodelujejo z družbami znotraj lastnega kulturnega okvira pri potrebnem 
spreminjanju osrednje poslovne kulture, da se zagotovi nadarjenim ženska celovitejše 
priznanje in se zagotovijo trajnostne in dolgoročne rešitve.2 Meni tudi, da so za trajnosten in 
dolgoročen napredek potrebne dejanske kulturne spremembe v samem poslovnem sektorju.
Družbam mora biti jasno in morajo verjeti, da so raznoliki upravni odbori boljši. Prostovoljni 
ukrepi, ki dejansko prepričajo poslovni sektor, kakršen je pristop, ki ga v Združenem 
kraljestvu izvaja poslovni sektor, lahko pripomorejo k uvajanju sprememb na način, ki ga s 
prisilnimi ukrepi ni mogoče doseči, in ustvarijo poslovno okolje, v katerem ženske zasedajo 
položaje na podlagi zaslug, ne pa samo kot simbolno dejanje.

Obvezne kvote ali cilji predpostavljajo, da vsa podjetja začnejo z iste točke. V poslovnem svetu ne 
obstaja ena formula, ki bi ustrezala vsem, in družbe potrebujejo mero prožnosti, da lahko naredijo 
poslovno najboljše poteze. Podjetja in podjetniške strukture morajo ohraniti prožnost, ki jim omogoča 
odzivanje na spremenljive okoliščine in različne potrebe, velikosti in vrsto poslovnega sektorja.

Države članice se tudi zelo razlikujejo, različne so njihove kulture, značilnosti, sistemi upravljanja 
gospodarskih družb, sestava delovne sile, izobraževalni standardi, vsaka pa začenja z druge točke.
Strukture družb in upravnih odborov se razlikujejo, kar bi lahko otežilo smiselno uporabo 
vseevropskih ciljev. Posamezne države, kot tudi podjetja, morajo biti sposobne se odzvati na 
spremembe v okolju in različnim potrebam, velikosti in vrsti poslovnega sektorja, zato je bistvenega 
pomena, da se ohrani prožnost. Države članice morajo ohraniti možnost sodelovanja s poslovno 
skupnostjo pri razvoju rešitev, ki upoštevajo njihove gospodarske pogoje in pogoje na trgu delovne 
sile. Obstajajo dokazi, da se to dogaja v vseh državah članicah EU. Za družbe v Združenem kraljestvu 
meni, da je pravi pristop, ki temelji na prostovoljnem pristopu k izboljševanju zastopanosti žensk v 
upravnih odborih družb, ki ga izvaja poslovni sektor.3

1.40 Navaja tudi sklepe odbora Komisije za oceno učinka, ki je avgusta 2012 ugotovila, da se nekatere 
države članice sprejele ukrepe, ki so, kot kaže, dosegli znaten napredek, in da so dokazi o potrebi po 
zavezujočih ukrepih EU in njihovi sorazmernosti zelo šibki.

Vladina ocena finančnih posledic ukrepov EU

1.41Osnutke direktive nima posledic za proračun EU, toda vlada ocenjuje, pri čimer navaja številke iz 
ocene učinka Komisije, da bi skupni stroški za družbe, ki kotirajo na borzi, verjetno znašali okoli 9 

                                               
1 Glej odstavek 20 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
2 Glej odstavek 21 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
3 Glej odstavke 41–45 obrazložitvenega memoranduma ministrice.
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milijonov funtov za obdobje do leta 2020. Dodatni stroški bodo povezani s spremljanjem sestave 
upravnih odborov po spolu in z ukrepi za izvrševanje sankcij za družbe, ki ne bodo izpolnjevale 
zahtev.

Zaključna ugotovitev

1.42 Nedvomno obstajajo znatne strukturne in kulturne ovire, ki še vedno ovirajo prizadevanja za bolj 
uravnotežene in raznolike upravne odbore gospodarskih družb. Pomanjkanje raznolikost ne vpliva 
samo na ženske, toda EU je nedvomno pristojna za ukrepanje na področju enakosti spolov. Jasno je, 
da je napredek pri izboljševanju raznolikosti sestave upravnih odborov glede na spol počasen, in 
Komisija ocenjuje, da bo potrebnih nadaljnjih 40 let ali več, da se doseže uravnotežena zastopanost.
Ne glede na nedavna prizadevanja v Združenem kraljestvu Komisija ocenjuje, da bo ob sedanjih 
gibanjih, samo v 17 % družb, ki kotirajo na borzi v Združenem kraljestvu in spadajo v področje 
uporabe direktive, med direktorji (izvršnimi in neizvršnimi) 40 % žensk.1 Vendar pa dejstvo, da je EU 
pristojna za ukrepanje in da si Komisija tega zelo želi, še ne pomeni, da je ukrepanje EU nujno 
utemeljeno.

1.43. Spodnji dom se strinja vlado, da so ukrepi, ki jih predlaga Komisija, zelo blizu uvedbi obvezne 
kvote za delež zastopanosti žensk v upravnih odborih družb, kljub temu, da so izraženi kot 
kvantitativen cilj. Prvi del preskusa skladnosti z načelom subsidiarnosti določa, da EU deluje samo če 
in kolikor države članice ne morejo zadostno doseči ciljev predlaganih ukrepov.2

Komisija poudarja različne pristope država članic – nekatere so uvedle obvezne kvote, druge so 
določile neobvezne cilje, spet tretje predlagajo prostovoljne pobude, ki jih izvaja poslovni sektor,
nekatere sploh ne ukrepajo, ter meni, da bo napredek k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v 
upravnih odborih prepočasen. Spodnji dom britanskega parlament pa meni, da so bili mnogi med temi 
nacionalnimi ukrepi uvedeni šele v zadnjem letu ali dveh in je prezgodaj, da bi jih odpisali kot 
neučinkovite. Meni, da je potrebno dodatno obdobje za razmislek in oceno delovanja in dejanskega 
napredka, preden se ugotovi, da države članice niso pripravljene ukrepati ali da so ukrepi, ki so jih 
uvedle, neučinkoviti.

1.44Komisija navaja odpor poslovne skupnosti kot možen dejavnik, ko pojasni, zakaj so nekatere 
države članice morda zadržane ali nepripravljene ukrepati in zagovarja ukrepe na ravni EU, da se 
ustvari enake konkurenčne pogoje. Vendar pa večina analiz, na kateri temelji predlog Komisije, sloni 
na predpostavki uvajanja bolj raznolikih upravnih odborov kot sredstva za izboljšanje upravljanja in 
delovanja gospodarskih družb. Zdi se, da je več in ne manj razlogov za samostojno ukrepanje držav 
članic za spodbujanje bolj uravnotežene zastopanosti žensk v upravnih odborih kot sredstva za 
zagotavljanje konkurenčne prednosti. 

1.45Komisija dodaja dva dodatna razloga za utemeljitev ukrepov po drugem delu preskusa 
subsidiarnosti, tj, da so ukrepi na ravni EU bolj učinkoviti pri doseganju bolj uravnotežene 
zastopanosti spolov. Prvič, trdi da različni regulativni pristopi lahko povzročijo praktične zaplete, ki 
lahko negativno vplivajo na notranji trg. Med primeri, ki jih navaja, je tudi možnost, da bi bila družba, 
ki nima dovolj žensk med direktorji, izključena iz pogodb za izvedbo javnih naročil ali pa bi imela 
težave pri ustanavljanju podružnice v drugi državi članici. Pomanjkanje preglednosti v postopkih 
zaposlovanja in izbire na mesta v upravnih odborih lahko omejuje mobilnost na notranjem trgu in 

                                               
1 Glej strani 45 in 46 Priloge 2.
2 Glej člen 5(3) PEU.
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vpliva na podlago, na kateri so sprejete odločitve vlagateljev. Medtem ko se spodnji dom strinja, da je 
to teoretično možno, pa meni, da mora Komisija predložiti veliko trdnejše dokaze o podlagi dejanskih 
težav na notranjem trgu, da utemelji potrebo po ukrepih EU za usklajevanje različnih nacionalni 
pristopov.

1.46 Drugič, večja udeležba in prepoznavnost žensk na visokih položajih odločanja v gospodarstvu bi 
lahko imela pozitivni učinek prelivanja na udeležbo žensk na trgu dela in prispevala k izpolnjevanju 
glavnega cilja strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja. Vendar pa, kot je navedeno zgoraj, je 
prezgodaj za ugotovitev, da so ukrepi na ravni EU, ki jih predlaga Komisija, edini ali najboljši način 
za doseganje tega.

1.47Spodnji dom pozdravlja prizadevanja Komisije, tako v obrazložitvenem memorandumu k 
osnutku direktive kot v uvodnih izjavah predloga, da podrobno opredeli podlago za ukrepe EU.
Utemeljitve v uvodnih izjavah, ki so dolge devet strani, so znatno daljše kot operativne določbe 
osnutka direktive, ki ima 11 členov in je dolga pet strani. Spodnji dom meni, da to kaže v kolikšni 
meri je Komisija negotova tako glede utemeljitev zakonodaje kot narave predlagane zakonodaje.
Priznava, da je Komisija poskušala pokazati kvantitativne in kvalitativne učinke ukrepov na ravni EU 
v primerjavi z neukrepanjem, toda vprašanje je, ali je zbrala dovolj dokazov o transnacionalem učinku 
ali kakršnem koli pomembnem učinku na delovanje notranjega trga. Spodnji dom zato priporoča, da 
parlament pošlje priloženo obrazloženo mnenje predsednikom institucij EU pred 15. januarjem 2013, 
po razpravi v parlamentu.

Medtem namerava spodnji dom podrobno spremljati osnutek direktive, vendar se strinja, da se 
posreduje sporočilo. Pozdravil bi mnenje ministrice o točnosti napovedi Komisije, da bo samo 17 % 
družb, ki kotirajo na borzi v Združenem kraljestvu in spadajo v področje uporabe direktive imelo 40 % 
žensk med direktorji (izvršnimi in neizvršnimi) do leta 2020. Glede na počasen napredek ministrico 
poziva, da pojasni mnenje, da bi imeli ukrepi, ki jih predlaga Komisija, nasproten učinek in bi ustvarili 
več in ne manj ovir za ženske v upravnih odborih družb.1

Ob koncu spodnji dom z veseljem pričakuje novice o rezultatih posvetovanj Komisije z 
zainteresiranimi stranmi in ministrico poziva, naj ga obvešča o napredku pogajanj.

                                               
1 Glej odstavek 24 obrazložitvenega memoranduma ministrice.


