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SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

17.1.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(14/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje zgornjega 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 zgornji dom 
parlamenta Združenega kraljestva.
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PRILOGA

Zgornji dom

Referent parlamenta

11. januar 2013

16433/12: Predlog Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih

Zgornji dom parlamenta Združenega kraljestva je 10. januarja odločil, kot sledi:

„zgornji dom meni, da predlog Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 
na borzi, in s tem povezanih ukrepih (16433/12), ni skladen z načelom subsidiarnosti iz 
razlogov, naštetih v 6. poročilu Odbora za Evropsko unijo (dokument zgornjega doma 97); v 
skladu s členom 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti naroči referentu 
parlamenta, da posreduje to obrazloženo mnenje predsednikom evropskih institucij.“

V čast mi je, da vam posredujem omenjeno poročilo.

David Beamish

Referent parlamenta
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Zgornji dom

9. poročilo Odbora za Evropsko unijo, obdobje 2012-2013

Ocena subsidiarnosti: Uravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih 

Poročilo

Poslano v tisk 18. decembra 2012, objavljeno 20. decembra 2012

Objavljeno z dovoljenem zgornjega doma

V Londonu, The Stationery Office Limited
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Ocena subsidiarnosti: Uravnotežena zastopanost spolov v 
upravnih odborih 

Predlog Komisije za direktivo 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) 

Priporočilo

1. Odbor zgornjemu domu priporoča, naj izda spodaj navedeno obrazloženo mnenje, da 
predlagana direktive ni skladna z načelom subsidiarnosti, in ga v skladu z določbami pogodb 
Evropske unije1 pred potekom predpisanega roka 15. januarja 2012 posreduje predsednikom 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Zgodovina preučitve

2. Komisija je maja 2012 začela posvetovanje o neuravnoteženi zastopanosti spolov v EU, da 
bi se opredelili ukrepi za reševanje „trajnega pomanjkanja raznolikosti v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, po vsej Evropi“.2

Odbor je preučil zadevo in 9. novembra 2012 pripravil poročilo, ki predvideva objavo tega 
zakonodajnega predloga.3

Odbor je ugotovil, da bi se moralo zakonodajne kvote glede zastopanosti spolov v družbah 
uporabljati samo če in kadar so izčrpane vse druge možnosti, poslovni sektor pa ne kaže 
pripravljenosti, da bi spremenil svoj način delovanja. Dokazi, zbrani med preiskavo kažejo, da 
za kvote ni mogoče trditi, da so edina možnost, ki ostaja, glede na izjemno prednost, ki se jo 
pripisuje raznolikosti upravnih oborov v vseh državah članicah EU. Odbor tudi meni, da je 
40-odstotni cilj, ki ga je zastavila Komisija, v tej fazi, ko je tudi najbolj uspešna država 
članica na tem področju (Finska) daleč pod to ravnjo, preveč smel. Osnutek Komisije za 
predlog direktive je bil objavljen 14. novembra 2012. 

Preučitveni pridržek

                                               
1 Člen 5(3) pogodbe o Evropski uniji in člen 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
2 Evropska komisija, posvetovanje o neuravnoteženi zastopanosti spolov v EU, maj 2012: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/all/92_en.pdf
3 Odbor za Evropsko unijo, 5. poročilo (2012-2013): Ženske v upravnih odborih (dokument zgornjega doma 58) 
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3. Poročilo je pripravil pododbor za notranji trg, infrastrukturo in zaposlovanje (pododbor B). 
Njegovi člani so našteti v prilogi. Poročilo ne zaključuje preučevanja tega predloga. 

Obrazložene mnenje

4. Odbor je preučil predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih, zlasti glede skladnosti z načelom subsidiarnosti. Skladno z načelom 
subsidiarnosti Unija na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, so pa v skupni 
pristojnost držav članic, deluje če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 
morejo zadostno doseči.1

Da bi izpolnjevali načelo subsidiarnosti, morajo ukrepi EU prinašati „dodano vrednost“ v 
primerjavi z ukrepi na ravni države članice in morajo biti „potrebni“. Odbor popolnoma 
podpira cilj bolj raznolike zastopanosti spolov v upravnih odborih, vendar je ugotovil, da 
predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti.

5. Namen direktive je povečati število žensk v upravnih odborih družb po vsej Evropi s tem, 
da določi cilj vsaj 40 odstotkov žensk med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
do leta 2020, v primeru javnih podjetij pa do leta 2018. Komisija meni, da je ukrep potreben 
zaradi neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb v EU, kjer ženske 
zasedajo samo 13,7% vseh položajev v upravnih odborih največjih družb, ki kotirajo na borzi, 
od neizvršnih mest pa samo 15 %. 

6. Namen predlagane direktive je doseči ta cilj tako, da od družb, ki kotirajo na borzi v EU, 
zahteva, da dajo prednost enako usposobljenim kandidatom nezadostno zastopanega spola.
Države članice bi morale zagotoviti, da družbe uporabljajo pregleden postopek imenovanja v 
upravne odbore, ki je nevtralen glede spola, in da razkrijejo merila glede kvalifikacij in 
ocenjevanja, na katerem so temeljile sporne izbire. Predlagana direktiva vsebuje tudi zahtevo, 
da države članice uvedejo neko obliko sankcij za družbe, ki ne uvedejo ustrezno odprtih 
postopkov imenovanja, ko si nevtralni glede spola.

7. Komisija utemeljuje ukrepanje na tem področju na podlagi, da so sicer nekatere države 
članice uvedle ukrepe za okrepitev uravnotežene zastopanosti spolov, vendar se ti močno 
razlikujejo med seboj, znatno število njih pa ni uvedlo nobenih ukrepov na tem področju, 
zaradi česar ostaja delež žensk med direktorji zelo nizek. Komisija dokazuje, da bodo ukrepi 
na ravni EU pripomogli k premagovanju odpora držav članic do urejanja vprašanja na 
nacionalni ravni, ki ga imajo zaradi domnevnega tveganja, da bodo potisnile lastne družbe v 
podrejen položaj v primerjavi z družbami iz drugih držav članic. Meni, da razlike v ureditvah 
na nacionalni ravni lahko ustvarijo praktične težave pri delovanju notranjega trga, kot so 
različne določbe prava gospodarskih družb in sankcije (kot je izvzetje iz postopka javnih 
naročil) zaradi neizpolnjevanja obveznih nacionalnih kvot. Komisija zagotavlja, da se lahko 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji po vsej Uniji samo z ukrepi na ravni EU. 

                                               
1 Člen 5(3) Pogodbe o Evropski uniji
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8. Utemeljitev Komisije, zakaj je direktiva potrebna, ni prepričljiva. Ustrezni viri na temo 
organiziranosti navajajo, da bi moralo biti v upravnih odborih vsaj 30 odstotkov žensk, da bi 
se vzpostavila kritična masa zastopanosti žensk in bi to imelo prepoznaven vpliv na poslovno 
kulturo.1

Komisija navaja to zamisel v sporočilu, vendar kot kaže, ne utemelji višjega odstotka 40 %.2

Odbor meni, da predlog Komisije za uvedbo višjega odstotka, s katerim bi se zagotovila 
kritična masa žensk v upravnih odborih v državah članicah, kjer so upravni odbori
tradicionalno manjši, ni prepričljiv. 

Predlog ne upošteva hitrosti spreminjanja in strukture upravnih odborov v posameznih 
državah članicah.

9. Komisija tudi ni ustrezno dokazala, da ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni, ne delujejo. V 
lastni oceni vpliva z dne 22. avgusta 2012 je Komisija priznala, da so države članice sprejele 
znatne ukrepe na tem področju in so dokazi o nujnosti ukrepov EU zelo šibki. V oceni učinka 
je navedeno, da se bo s sedanjimi in načrtovanimi ukrepi držav članic, brez zakonodaje EU, 
po pričakovanjih delež žensk med neizvršnimi direktorji dvignil s 15 odstotkov na 24 
odstotkov do leta 2020.3

To je pomemben korak k doseganju kritične mase 30 %, glede na to, da 15 držav članic do 
zdaj še ni ukrepalo. Povečana vidljivost tega področja pomeni, da bo predvidenih 24 
odstotkov preseženih.

10. Komisija ugotavlja, da so številne študije poleg tega pokazale, da obstaja pozitivna 
povezava med uravnoteženo zastopanostjo spolov na najvišji vodstveni ravni ter finančno 
uspešnostjo in dobičkonosnostjo družbe.4

V nedavnem poročilu je odbor ugotovil, da ni dovolj dokazov, ki bi potrjevali to trditev.

11. V Združenem kraljestvu se je samo v letu in pol delež žensk med člani upravnih odborov 
družb, ki so med 100 najboljšimi družbami, ki kotirajo na londonski borzi (FTSE 100)
dvignilo za 4,8 %, in v družbah, ki so med 250 najboljšimi (FTSE 250), pa za 4.2 % . Višja 
šola za upravljanje Cranfield je z raziskavo ugotovila, da bo po sedanji krivulji do leta 2020 v 
upravnih odborih družb v Združenem kraljestvu 36,9 odstotka žensk.

12. Kaže, da uvajanje predloga na ravni EU ne prinaša „dodane vrednosti“. Komisija meni, da 
so enotna pravila potrebna zaradi praktičnega in konkurenčnega delovanja notranjega trga. Ta 
utemeljitev se zdi šibka, če se jo primerja z upravnimi bremeni predloga in različnimi 
kulturnimi konteksti in praksami v različnih državah članicah. Na primer, pravo Združenega 
kraljestva trenutno ne razlikuje med izvršnimi in neizvršnimi direktorji in takšno novo 

                                               
1 Odbor za Evropsko unijo, 5. poročilo (2012–2013): Ženske v upravnih odborih (dokument zgornjega doma 58), str. 18
2COM (2012) 614, str.5; SWD 349 končno
3 Mnenje GD za pravosodje o oceni odbora za oceno učinka o oceni učinka stroškov in koristi uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih 
odborih družb, ki kotirajo na borzi: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
4 Uvodna izjava (8) predloga.
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razlikovanje (ki bi ga zahtevala predlagana direktiva) bi imelo znatne zakonodajne posledice.
Poleg tega ni verjetno, da bi lahko EU neposredno sodelovala z družbami v okviru posebnih 
kulturnih pogojev znotraj držav članic, da bi se dosegle spremembe v poslovni kulturi in
zagotovila dolgoročna, trajnostna rešitev. V nedavnem poročilu je odbor na primer poudaril, 
kako pomembno je, da družbe razvijajo trajnosten vir nadarjenih žensk, ki so pripravljene in 
sposobne sprejeti mesta v upravnih odborih.

13. Odbor meni, da so sedaj ukrepi na ravni EU nepotrebni in bi bili nasprotni učinku, ki ga 
navaja Komisija, tj. bolj uravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih. Ukrepi za 
reševanje teh vprašanj na ravni držav članic bi bili bolj učinkoviti. Vendar pa se odbor zaveda, 
kot je zapisano v poročilu, da lahko Komisija koristno dopolnjuje delovanje s spremljanjem 
ukrepov držav članic in izdajanjem nezavezujočih priporočil državam članicam, ki spodbujajo 
k odločnemu ukrepanju in navajajo možne oblike razvoja politike. Če posamezne države 
članice ne izpolnijo svojih obveznosti na področju boja proti diskriminaciji, potem naj 
Komisija obravnava dodatne ukrepe.


