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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

18.2.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(20/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje češke poslanske zbornice 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 prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje češke poslanske zbornice o zgoraj 
navedenem predlogu.
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PRILOGA

Parlament Češke republike
POSLANSKA ZBORNICA

2012
6. parlamentarno obdobje

274.

RESOLUCIJA

odbora za evropske zadeve,
39. seja dne 6. decembra 2012 

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 /oznaka dok. 16433/12, COM(2012) 614 final/

o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij – Uravnotežena zastopanost spolov v vodstvih 
podjetij: prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti /oznaka dok. 16428/12, 
COM(2012) 615 final/

___________________________________________________________________________

Odbor za evropske zadeve po predstavitvi informacij namestnika ministra za delo in 
socialne zadeve Zdeneka Kadleca in vodilne direktorice oddelka za mednarodne odnose 
ministrstva za pravosodje mag. Zuzane Fišerove, po predstavitvi poročila poslancev Sonie 
Markove in Viktorja Paggia ter po razpravi

odobri  mnenje, priloženo tej resoluciji.

Soňa Marková l.r.
Josef Šenfeld l.r. Viktor Paggio l.r. Jan Bauer l.r.
overovitelj odbora poročevalca odbora predsednik odbora 
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Priloga k sklepu št. 274

Osnutek 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 final – oznaka Sveta 16433/12
Medinstitucionalna zadeva: 2012/0299(COD)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Uravnotežena 

zastopanost spolov v vodstvih podjetij: prispevek k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti

COM(2012)0615 final – oznaka Sveta 16428/12

 Pravna podlaga:
člen 157(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije [predlog direktive – COM(2012)0614 
final].
informativni dokument [sporočilo – COM(2012)0615 final].

 Datum pošiljanja dokumenta poslanski zbornici prek odbora za evropske zadeve:
21. 11. 2012

 Datum obravnave v odboru za evropske zadeve:
29. 11. 2012 (1. faza)

 Postopek:
Soodločanje [predlog direktive – COM(2012)0614 final].
Ni potrebno glasovanje v Svetu [sporočilo – COM(2012)0615 final].

 Predhodno mnenje vlade (v skladu s členom 109a(1) poslovnika Poslanske zbornice):
mnenje z dne 30.11. in z dne 27.11.2012 je bilo 5.12.2012 prek sistema ISAP 
posredovanju odboru za evropske zadeve.

 Presoja z vidika načela subsidiarnosti:
Predlog direktive COM(2012)614 final ni skladen z načelom subsidiarnosti (glej spodaj).

 Obrazložitev in predmet:

1. Splošno
Pojem „pozitivni ukrepi“ (angleško „affirmative action“ ali „positive action“) – v češčini 
včasih izražen kot pozitivna diskriminacija („pozitivní diskriminace“), ki ima v primerjavi 
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z izvornim pomenom negativno konotacijo1 – zajema širok nabor ukrepov, s katerimi si 
država prizadeva za boljši položaj dejansko prikrajšanih skupin, torej skupin, ki so glede 
na preostale skupine v neenakem položaju. Pojem „pozitivni ukrepi“ je torej povezan z 
dejansko enakostjo in se uporablja, kadar instrumenti formalne enakosti ne zadoščajo za 
dosego želenega cilja. Pozitivni ukrepi so določeni v zakonodajah številnih držav, zlasti 
tistih, v katerih so posamezne skupine prebivalstva diskriminirane na podlagi rase ali 
kaste, ki ji pripadajo, na primer v ZDA, Indiji ali Južnoafriški republiki. 

Dajanje prednosti določenim skupinam s pomočjo pozitivnih ukrepov pomeni odstopanje 
od načela formalne enakosti v smislu enake obravnave, zato bi morale pred takšnim 
odstopanjem nastopiti resne okoliščine. V strokovni literaturi2 na temo diskriminacije so 
navedeni štirje nameni, ki upravičujejo uporabo pozitivnih ukrepov: 

- nadomestilo za pretekle krivice,
- prerazporeditev premoženja,
- večja zastopanost manjšin, 
- krepitev socialne kohezije in zmanjšanje družbenih napetosti.

V kategorijo „večja zastopanost manjšin“ (v smislu nezadostno zastopanih skupin 
prebivalstva) spadajo tudi ukrepi, ki stremijo k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov in 
večji zastopanosti žensk na visokih in srednjih vodstvenih položajih. Neuravnotežena 
zastopanost spolov je zlasti prisotna v vodstvenih in nadzornih organih podjetij. Po 
navedbah Komisije ženske zasedajo le 13,7 % mest v vodstvenih in nadzornih organih 
podjetij ter predstavljajo le 15 % članov nadzornih svetov oz. neizvršnih direktorjev in 
zgolj 3,2 % predsednikov uprav. Ker je 60 % univerzitetnih diplomantov ženskega spola, 
je Komisija menila, da je treba predlagati pravni instrument, na podlagi katerega se bo 
zvišal delež žensk na vodstvenih ravneh v podjetjih. 

Evropska skupnost se je začela s problematiko udeležbe žensk v postopkih odločanja 
dejavno ukvarjati že leta 1984.3 V strategiji za enakost med spoloma iz leta 2010 je 
Komisija to tematiko določila za eno od svojih prednostnih nalog. Leta 2011 je Komisija z 
„Izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij“ pozvala evropske 
gospodarske družbe, ki kotirajo na borzi, naj se prostovoljno zavežejo k povečanju deleža 
žensk v svojih upravnih odborih na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020. Tudi 
Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 6. julija 2011 o ženskah in vodenju podjetij4
podjetja pozval, naj ta cilj dosežejo v danem časovnem okviru. Komisijo je pozval, naj v 
primeru, da ukrepi podjetij in držav članic ne bi zadoščali, do leta 2012 predlaga pravni 

                                               
1 Gl. besedilo obrazložitvenega memoranduma predloga direktive COM(2012)0614. V češkem prevodu 
predloga direktive se – v nasprotju s terminologijo, uporabljeno v strokovni literaturi, in v odstopanju od 
uradnih prevodov v angleščino, italijanščino, francoščino in španščino – uporablja izraz „pozitivní 
diskriminace“. Pojem diskriminacije označuje prikrajšanost, medtem ko pojem pozitivnih ukrepov označuje 
prednost, zagotovljeno prej prikrajšanim skupinam. Gl. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a 
diskriminace. (Enakost in diskriminacija). Praga: C.H. Beck, 2007, str. 22 in nasl. Več o tej temi npr. 
Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů (Enako plačilo za moške in ženske.) Praga: Auditorium, 
2007.
2 Gl. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Enakost in diskriminacija). Praga: C.H. 
Beck, 2007, str. 28. 
3 Priporočilo Sveta 84/635/EGS z dne 13. decembra 1984 o spodbujanju pozitivnih ukrepov za ženske.
4 2010/2115(INI).
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akt (vključno s kvotami). Evropski parlament je zahtevo po zakonodajnih ukrepih 
ponovno izrazil v svoji resoluciji z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20111.

Ko je Komisija marca 2012 ocenila napredek, dosežen na tem področju, je ugotovila, da 
se je delež žensk od leta 2003 v povprečju povečeval le za 0,6 % na leto2. To pomeni, da 
bi pri takšnem napredku moralo preteči več kot 40 let, da bi dosegli uravnoteženo 
zastopanost spolov. Komisija je zato začela javno posvetovanje o možnih ukrepih za 
premostitev tega neravnovesja in izvedla oceno učinka o stroških in koristih morebitne 
prihodnje ureditve tega področja. Te dejavnosti so pripeljale do sporočila Komisije z 
naslovom „Uravnotežena zastopanost spolov v vodstvih podjetij: prispevek k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti“ (COM(2012)0615 final) in do predloga direktive o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614 final).

Pri vsakem pozitivnem ukrepu – ne glede na to, ali je sprejet na ravni EU ali zgolj na ravni 
držav članic – je treba upoštevati meje, ki jih je Sodišče Evropske unije določilo v svoji 
razmeroma obsežni sodni praksi3 glede izvajanja direktive o nediskriminaciji4 : 
- ukrepe je treba izvajati v sektorjih, v katerih so ženske nezadostno zastopane;
- ukrepi lahko dajo prednost le enako kvalificiranim kandidatkam pred kandidati;
- ukrepi ne smejo dati samodejne in brezpogojne prednosti enako kvalificiranim 

kandidatkam, temveč morajo vključevati „varnostno določbo“, ki predvideva možnost 
odobritve izjem v utemeljenih primerih, ki upoštevajo individualne razmere, zlasti 
osebni položaj vsakega kandidata.

2. Razmere v državah članicah EU ter na Norveškem in Islandiji
V Evropski uniji so doslej tri države članice (Francija, Italija in Belgija) uvedle 
zavezujoče predpise o kvotah, katerih neupoštevanje je sankcionirano. Pri tem so sledile 
zgledu Norveške, ki je na področju zastopanosti žensk prevzela pionirsko vlogo, in 
Islandiji. Nizozemska in Španija sta prav tako sprejeli predpise, ki določajo kvote za 
nezadostno zastopan spol, vendar pa neupoštevanje teh predpisov ni sankcionirano. Na 
Danskem in Finskem ter v Grčiji, Avstriji in Sloveniji so kvote za zastopanost žensk v 
upravnih odborih v uporabi le v podjetjih v državni lasti.

V drugih državah članicah, ki niso sprejele zavezujočih predpisov o kvotah, so bili sprejeti 
ukrepi za zvišanje deleža žensk na višjih vodstvenih položajih na prostovoljni osnovi (npr. 
na Danskem, v Nemčiji, v Luksemburgu, na Poljskem, na Švedskem in v Združenem 
kraljestvu).

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta 2010/2115(INI) z dne 6. junija 2011 in resolucija Evropskega 
parlamenta 2011/2244(INI) z dne 13. marca 2012.
2 „Women in economic decision-making in the EU: Progress report“ (Ženske na položajih gospodarskega 
odločanja v EU: poročilo o napredku), str. 13. Na voljo na: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
3 Gl. na primer sodbe Sodišča Evropske unije v primerih C-450/93 „Kalanke“, C-409/95 „Marschall“ in C-
407/98 „Abrahamsson“.
4 Direktiva o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (76/207/EGS).
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a) Norveška
Norveška je bila prva država, ki je v svojem pravnem sistemu uvedla zavezujoče predpise 
o kvotah. Decembra 2003 je bil na Norveškem sprejet zakon, v skladu s katerim morajo 
40 % članov uprave delniških družb in državnih podjetij predstavljati ženske. Državna 
podjetja so imela za izpolnitev zakonskih zahtev čas do leta 2006, delniške družbe pa do 
leta 2008, pri čemer so jim bile zagrožene sankcije v obliki zavrnitve registracije 
nastajajoče družbe, globe ali celo likvidacija družbe. 

V povezavi z norveško izkušnjo se je pojavil izraz „zlata krila“. Ta se uporablja za ozko omejeno skupino 
žensk s podjetniškimi izkušnjami, ki v znatnem številu podjetij zavzemajo mesta v upravnih odborih. Z 
njihovim imenovanjem v uprave podjetij so zakonodajne zahteve sicer izpolnjene, vendar zgolj formalno. 
Če pogledamo celotno sliko, mnogim ženskam zunaj te ekskluzivne skupine „zlatih kril“ ne uspe prebiti 
„steklenega stropa“ diskriminacije. Po drugi strani pa obremenjenost „zlatih kril“, torej žensk, ki v številnih 
podjetjih opravljajo funkcije v organih, le-tem preprečuje ustrezno izpolnjevanje obveznosti, ki so jim bile 
dodeljene z zasedbo določenega mesta, s čimer se poveča tveganje za zmanjšanje konkurenčnosti zadevnega 
podjetja1. 

Uvedba pozitivnih ukrepov na Norveškem je tamkajšnji družbi prinesla tudi določene gospodarske stroške. 
Ko je bil objavljen načrt za uvedbo pozitivnih ukrepov na Norveškem, je prišlo do znatnega padca cen 
delnic zadevnih podjetij. Podjetja, ki so bila obvezana povišati delež žensk v svojih organih, so v prihodnjih 
letih beležila 18-odstotno znižanje svoje vrednosti.2 Kljub tem negativnim spremljevalnim pojavom je 
norveški predpis dosegel svoj cilj: ta pozitiven ukrep je pripomogel k temu, da delež žensk v upravah 
podjetij znaša 44 odstotkov.3

b) Islandija
Islandija si je že leta 2006 zastavila razmeroma ambiciozen cilj, da v upravnih odborih 
javnih podjetij in družb, ki so v večinski ali izključni lasti skupnosti, doseže 50-odstotni 
delež žensk. Leta 2010 je bil sprejet predpis, ki določa, da mora do leta 2013 delež žensk 
v upravah delniških družb z več kot 50 zaposlenimi znašati 40 %.

c) Francija 
Januarja 2011 je Francija uvedla zavezujoč predpis, ki za podjetja, ki kotirajo na borzi, 
podjetja z več kot 500 zaposlenimi in podjetja z več kot 50 milijoni evrov letnega prometa 
predpisuje najmanj 40-odstotni delež žensk v upravnih odborih. Ta cilj naj bi bil dosežen 
do januarja 2017, kot vmesni cilj pa je določeno doseganje 20-odstotnega deleža do 
januarja 2014. Če podjetja zakonskih zahtev ne bodo izpolnila, člani upravnih odborov za 
opravljanje svoje funkcije ne bodo prejeli nagrade, po potrebi pa bo njihovo imenovanje v 
upravni odbor razveljavljeno. 

d) Italija
V skladu z zakonom, sprejetim junija 2011, morajo italijanska podjetja, ki kotirajo na 
borzi, javna podjetja in podjetja z državnim deležem do leta 2015 doseči 33-odstotno 
zastopanost žensk (20 % do leta 2012) v svojih upravnih odborih. Če tega ne bodo 
dosegla, jim grozi globa v višini do enega milijona evrov in odpoklic upravnega odbora. 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms 
(Sistemi kvot kot sredstvo za napredovanje žensk v upravne organe). Employee Relations Law Journal. 
Vol. 38. št. 3. zima 2012, str. 5.
2 Prav tam. 
3 Prav tam.
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e) Belgija
V skladu z belgijskim predpisom iz septembra 2011 morajo ženske zasedati vsaj tretjino 
upravnega odbora javnih podjetij (do 2011/2012), podjetij, ki kotirajo na borzi (do 
2017/2018), in majhnih podjetij, ki kotirajo na borzi (do 2019/2020). Če po izteku roka 
določeno podjetje ne bo dosegalo predpisane zastopanosti žensk v upravnem odboru, bodo 
vsa nova in ponovna imenovanja članov uprave neveljavna. Če se razmere tudi po enem 
letu ne bodo izboljšale, bodo člani uprave izgubili pravico do vsakršnih nagrad in 
odškodnin. 

 Vsebina 

a) sporočilo „Uravnotežena zastopanost spolov v vodstvih podjetij: prispevek k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti“ (v nadaljnjem besedilu „sporočilo“)

Sporočilo obravnava trenutno nezadostno zastopanost žensk v vodstvenih organih 
podjetij, opisuje glavne ovire, ki ženskam preprečujejo poklicno napredovanje, in predlaga 
načine za dosego strukturnih in trajnih sprememb.

Komisija v svojem sporočilu opozarja, da neuravnoteženo razmerje med ženskami in 
moškimi v upravnih organih podjetij predstavlja le vrh ledene gore glede neenakosti v 
položaju moških in žensk v družbi. Vzroke za tako stanje je iskati v tradicionalni vlogi 
spolov, delitvi dela, odločitvah glede izobraževanja, ki jih sprejmejo ženske in moški, ter 
koncentraciji žensk v majhnem številu poklicev, ki so pogosto nižje vrednoteni in slabše 
plačani. Pomanjkanje ukrepov za boljšo združljivost poklicnih in družinskih obveznosti 
ženske znatno ovira pri opravljanju vodstvenih položajev. Komisija obravnava tudi 
problematiko tako imenovanega „steklenega stropa“, torej preprek, s katerimi se ženske 
soočajo pri razvoju svoje poklicne poti, kot je pomanjkanje preglednosti pri zaposlovanju 
in napredovanju.

Nadalje Komisija v svojem sporočilu navaja ukrepe držav članic, ki so bili sprejeti za bolj 
uravnoteženo zastopanost žensk in moških na najvišjih vodstvenih položajih, in pri tem 
ugotavlja, da se razlike med državami članicami v EU povečujejo, tako glede dejanskega 
napredka kot tudi vrste ukrepov, ki se sprejmejo na nacionalni ravni. Ob sklicevanju na 
študije iz gospodarstva (zlasti študije raziskovalnih inštitutov Credit Suisse Research 
Institute iz avgusta 2012 z naslovom „Gender diversity and corporate performance“ 
(Uravnotežena zastopanost obeh spolov in uspešnost podjetij) in Deutsche Bank Research 
(2010) „Towards gender-balanced leadership“ (Vodstvu, uravnoteženemu po spolu, 
naproti)) je po njenem dokazano, da uravnotežena zastopanost spolov v vodstvenih in 
nadzornih organih družbe pripomore k inovativnim zamislim, večji konkurenčnosti in 
uspešnosti ter boljšemu upravljanju podjetij. Ker posamezne nacionalne pobude določajo 
različne zahteve za upravljanje podjetij in evropskim podjetjem nalagajo različne sankcije, 
lahko s tem ovirajo delovanje notranjega trga, zaradi česar je po mnenju Komisije 
potrebno ukrepanje na ravni Unije kot celote. Zaradi gospodarskega pomena, 
prepoznavnosti in učinka, ki ga imajo na trgu EU družbe, ki kotirajo na borzi, se je 
Komisija osredotočila nanje, pri tem pa izvzela majhna in srednja podjetja, saj bi 
obveznost doseganja kvote zanje lahko pomenila nesorazmerno upravno breme. 

Komisija zato predlaga zakonodajni ukrep, ki kot minimalni cilj določa 40-odstotni delež 
nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji v upravnih odborih (oz. člani 
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nadzornih odborov), ki ga morajo družbe, kotirajoče na borzi, doseči do leta 2020, javna 
podjetja, ki kotirajo na borzi, pa do leta 2018. Uvedba ukrepov bi morala biti časovno 
omejena, pri kršitvi obveznosti, ki jih ti nalagajo, pa bi morale biti zagotovljene 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. 

Komisija predlaga, naj zakonodajni predlog spremljajo ukrepi na ravni politike in 
finančna podpora. Komisija se zavezuje, da bo države članice izrecno pozvala, naj 
podobne ukrepe, kot se predlagajo za zasebni sektor, izvedejo tudi v javnem sektorju. 
Poleg tega bo Komisija:
- podpirala pobude za boj proti stereotipnemu predstavljanju vloge žensk in moških v 

družbi, na trgu dela ter na najvišjih vodstvenih položajih,
- prispevala k razvoju družbenega, gospodarskega in poslovnega okolja, ki spodbuja 

uravnoteženo zastopanost žensk in moških na najvišjih vodstvenih položajih,
- spodbujala osveščanje o koristih, ki jih imata enakost spolov in uravnotežena 

zastopanost žensk in moških v procesih odločanja za podjetja in za gospodarstvo,
- podpirala in spremljala napredek v smeri uravnotežene zastopanosti žensk in moških 

na najvišjih vodstvenih položajih v EU.

b) Predlog direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih

Predlog direktive vsebuje določbe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji (oz. člani nadzornih odborov) družb, ki kotirajo na borzi.

V skladu s členom 4(1) do 4(3) so države članice dolžne zagotoviti, da družbe, ki kotirajo 
na borzi in v katerih delež predstavnikov nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi 
direktorji v upravnem odboru ne dosega 40 %, nove kandidate na ta mesta imenujejo na 
podlagi primerjave kvalifikacij posameznih kandidatov, pri čemer uporabijo jasna, 
nevtralno formulirana in nedvoumna merila, da se število mest, ki je potrebno za 
uresničitev tega cilja, čim bolj približa 40-odstotnemu deležu, vendar ne preseže 49 %. Pri 
izbiri kandidatov za ta mesta bi bilo treba dati prednost kandidatu nezadostno zastopanega 
spola, če je ta kandidat enako kvalificiran kot kandidat nasprotnega spola ter če objektivna 
ocena, ki upošteva vsa merila, povezana s posameznim kandidatom, ne pretehta v korist 
kandidata nasprotnega spola. Ta razmeroma zapleten predpis uvaja, če poenostavimo, 
preferenčni sistem za izbiro neizvršnih direktorjev. Pri izbiri neizvršnih direktorjev v 
podjetju, ki kotira na borzi, ima prednost kandidat nezadostno zastopanega spola, če je 
enako kvalificiran kot kandidat nasprotnega spola. Preferenčno pravilo se ne uporablja, 
kadar je kandidat nezadostno zastopanega spola manj usposobljen.

V skladu s členom 4(4) predloga direktive so države članice dolžne zagotoviti, da so 
neuspešni kandidati obveščeni o merilih za izbiro kandidatov in po potrebi o dejavnikih, 
ki so pretehtali v korist kandidata nasprotnega spola. V členu 4(5) predloga direktive so 
države članice nadalje dolžne zagotoviti, da za primere, ki se nanašajo na neizpolnjevanje 
obveznosti iz člena 4(1) do (3) s strani podjetij, uvedejo obrnjeno dokazno breme. 

Medtem ko zgoraj navedene določbe uvajajo zavezujoče predpise za neizvršne direktorje 
družb, odstavek 5(1) predloga direktive za družbe, ki kotirajo na borzi, uvaja obveznost, 
da morajo posamezne zaveze v zvezi z zastopanostjo obeh spolov med izvršnimi direktorji 
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izpolniti do 1. januarja 2020 oziroma do 1. januarja 2018 v primeru družb, ki kotirajo na 
borzi in so javna podjetja. Za razliko od člena 4 niso določeni zavezujoči kriteriji za te 
posamezne obveznosti. V skladu s členom 5(2) države članice zagotovijo, da družbe, ki 
jih zajema ta direktiva, nacionalne organe redno obveščajo o sestavi svojih upravnih 
odborov. Če družba ne uresniči ciljev iz členov 4 in 5(1), mora poleg zgoraj omenjenih 
navedb podat tudi razloge za neskladnost s cilji in opisati ukrepe, ki jih namerava sprejeti 
za uresničevanje teh obveznosti.

Člen 6 predloga direktive zajema določbe o sankcijah. Države članice so zavezane določiti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, v členu 6(2) pa so navedeni nekateri možni 
konkretni ukrepi. Te sankcije lahko vključujejo, ni pa to obvezno, upravne kazni ali 
razveljavitev imenovanja ali izvolitve neizvršnega direktorja s strani sodnega organa, če 
so bile kršene zahteve te direktive. 

 Razmere v Češki republiki

Kar zadeva zastopanost žensk v upravnih odborih1 velikih podjetij, ki kotirajo na borzi, je 
Češka republika v primerjavi z ostalimi državami članicami nekje v sredini – delež žensk 
v upravnih odborih znaša 15,4 % v primerjavi s 13,7 %, kolikor znaša evropsko 
povprečje. V nobenem od teh podjetij mesta predsednika uprave ali generalnega direktorja 
ne zaseda ženska. Na tem področju je že dolgo prisotno znatno neravnotežje. 

Družbeno-gospodarski razvoj in posebnosti pravnega okolja v Češki republiki so 
pripeljale do tega, da je število podjetij, ki imajo sedež na Češkem in kotirajo na češki 
borzi, v primerjavi z drugimi državami razmeroma omejeno. Predlagana ureditev bi po 
navedbah Komisije zajela približno 10 do 20 podjetij, ki kotirajo na borzi v Češki 
republiki. Če upoštevamo, da je število mest neizvršnih direktorjev v podjetjih, ki jih 
zajema predlagana direktiva, prav tako omejeno, je mogoče predpostaviti, da bi predlagan 
predpis v Češki republiki imel zelo majhen družbeno-gospodarski učinek. Vseeno pa ni 
mogoče izključiti, da bi bil ta predlog uvod v intenzivnejšo zakonodajno dejavnost v EU, 
kar zadeva enako zastopanost žensk in moških na področju celotnega delovnega prava s 
širokim vplivom na vse države članice („politika odprtih vrat“).

 Učinek

Kritiki pozitivnih ukrepov, zlasti v obliki kvot v podjetjih, pogosto navajajo, da bi z 
njihovo uvedbo zanikali meritokratsko načelo kot temeljno merilo za izbiro 
najustreznejšega kandidata za mesto izvršnega ali neizvršnega direktorja. Zasebna 
podjetja, ki morajo tekmovati z ostalimi konkurenti, merila za izbiro kandidatov 
praviloma omejijo na takšne intelektualne in osebnostne lastnosti, ki jim omogočajo, da se 
v konkurenci na trgu odrežejo kar najbolje. Druga merila s seboj prinašajo tveganje 
znižanja strokovnih standardov, kar lahko slabo vpliva na konkurenčnost zadevnega 
podjetja2. 

                                               
1 Zaradi dvotirnega sistema upravljanja delniških družb v Češki republiki se navedbe nanašajo tako na 
zastopanost v upravah kot v nadzornih svetih.
2 Za podrobnosti gl. npr. Nicolson D. „Affirmative Action in Legal Profession“ (Pozitivni ukrepi v pravu), 
Journal of Law and Society, Vol. 33. št. 1. marec 2006, str. 115 in nasl. 
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S tem v zvezi je treba opozoriti, da se ni mogoče opreti na izkušnje držav članic, ki so v 
svoje zakonodaje uvedle zavezujoče kvote in sankcije. Zadevni predpisi so bili namreč 
sprejeti šele leta 2011, tako da tovrstnih izkušenj skorajda ni. Kar zadeva oceno učinka 
uvedbe kvot na zastopanost v upravnih odborih v podjetjih na Norveškem, je ena od analiz 
pokazala1 , da je ta predpis negativno učinkoval na vrednost zadevnih podjetij. Temu pa ni 
botrovalo dejstvo, da je bilo večje število žensk imenovano na vodstvene položaje v 
podjetju, temveč to, da je šlo za mlade ženske z minimalnimi praktičnimi izkušnjami. 

Uvedba pozitivnih ukrepov hkrati vodi do višjih upravnih izdatkov za zadevna podjetja. 
To priznava tudi Evropska komisija, ki je zaradi nesorazmernega upravnega bremena iz 
področja uporabe predlagane direktive izvzela majhna in srednja podjetja. Večje upravno 
breme je po mnenju Komisije upravičeno zaradi prispevka „k inovativnim zamislim, večji 
konkurenčnosti in uspešnosti ter boljšemu upravljanju podjetij“ ter s tem tudi k celotnemu 
gospodarstvu Unije2. 

Kar zadeva uvedbo obrnjenega dokaznega bremena v nacionalnih zakonodajah lahko 
ugotovimo, da je bilo to pravno sredstvo v Češki republiki uvedeno že v povezavi z 
izvajanjem Direktive 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi 
spola oziroma Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu. Pri zadevnem predpisu gre za člen 133a Zakona o pravdnem 
postopku (zakon št. 99/1963 Coll.), kakor je bil nazadnje spremenjen.

 Stališče vlade Češke republike

Vlada Češke republike je prek pristojnega ministrstva za delo in socialne zadeve ter prav 
tako udeleženega ministrstva za pravosodje izrazila, da predlog direktive v osnovi 
zavrača, vrsto zadržkov pa ima tudi glede sporočila. Po mnenju vlade Češke republike 
predpis krši načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Poleg tega vlada meni, da se pri 
sprejetju predlaganega predpisa na ravni EU ni moč opreti na navedeno pravno podlago. 
Češka republika ima hkrati številne temeljne pridržke glede vsebine predlaganega 
predpisa. 

 Stališče oddelka za evropske zadeve češkega parlamenta:

Pravna podlaga predloga direktive
Na področju boja proti diskriminaciji lahko Evropska unija izvaja svoje pristojnosti tako, 
da v skladu s členom 157(3) PDEU sprejme ukrepe za zagotovitev uporabe načela enakih 
možnosti in enakega obravnavanja3. V skladu s členom 157(4) PDEU1 pa načelo enakega 

                                               
1 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 
Exogenous Shock (Spreminjanje upravnih odborov: učinkek velikega zunanjega pretresa na vrednost), 
Univerza v Michiganu (maj 2010).
2 Sporočilo COM(2012)0615, str.15.
3 Člen 157(3) PDEU: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju 
z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe 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.
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obravnavanja državam članicam ne preprečuje sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih, 
s katerimi se nezadostno zastopanemu spolu olajša opravljanje poklicne dejavnosti. Pri 
tem se postavlja vprašanje, ali člen 157(4) PDEU v primerjavi s členom 157(3) PDEU 
predstavlja poseben predpis in je torej sprejetje pozitivnih ukrepov na področju enakega 
obravnavanja pridržano državam članicam. Če se zadevne določbe razlagajo na takšen 
način, ni mogoče izključiti, da predlagana ureditev krši načelo prenosa pristojnosti, saj je 
izbrano pravno podlago, torej člen 157(3) PDEU, mogoče obravnavati kot neustrezno za 
zadevno izvajanje pristojnosti EU. Če pa predlagani ukrep obravnavamo kot ukrep, ki 
spada na področje zagotavljanja uporabe načela enakih možnosti in ne na področje 
enakega obravnavanja, navedena utemeljitev ni ustrezna, saj pristojnost držav članic, ki jo 
zagotavlja člen 157(4), velja le za sprejetje pozitivnih ukrepov na področju enakega 
obravnavanja. S tega vidika se zdi člen 157(3) PDEU dopustna pravna podlaga za 
predlagano direktivo.

Kar zadeva člen 157(3) PDEU kot pravno podlago, se lahko sprejetje pozitivnih ukrepov 
na področju vodenja podjetja izkaže za problematično, saj se člen 157(3) PDEU nanaša na 
zaposlovanje in poklicno delo. Pri ozki razlagi pojma „poklicno delo“ (v angleški različici 
„occupation“) lahko sklepamo, da se pristojnost EU nanaša le na zaposlene, torej na 
delovne pogoje, in ne na člane vodstvenih in nadzornih organov podjetij, katerih odnose s 
podjetji ne urejajo delovnopravni predpisi. Postavlja pa se vprašanje, ali je takšna ozka 
razlaga na mestu, saj pojem „poklicno delo“ v širšem pomenu zajema tudi vsako 
opravljanje dejavnosti, kot so dejavnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi, delovne 
pogodbe ali delovnega odnosa, vključno z opravljanjem funkcije člana v vodstvenem ali 
nadzornem organu v podjetju. Lahko izhajamo iz tega, da bi države članice, če bi pri 
temeljnih pogodbah želele na Unijo prenesti le pristojnosti s področja zaposlovanja, 
stvarno področje uporabe člena 157(3) PDEU omejile zgolj in izključno na to področje.2

Takšni razlagi v prid je tudi obstoječa nomenklatura direktiv o enakem obravnavanju. 
Tako stvarno področje uporabe Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu v skladu s členom 3(1)(c) ne zajema le delovnih 
pogojev oz. zaposlitve, temveč tudi samozaposlitvene dejavnosti in svobodne poklice. 

Tudi člen 19(1) PDEU3 pride v poštev kot pravna podlaga. Ta določba Uniji omogoča, da 
sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola. Čeprav v 
obrazložitvenem memorandumu predlagane direktive ni izrecno navedeno, da so v njej 
predlagani ukrepi povezani z bojem proti diskriminaciji, je to razvidno iz narave ukrepov. 
Mogoče je priti do argumenta a maiori ad minus, da lahko Unija, če je pristojna za 
sprejemanje ukrepov za boj proti diskriminaciji, sprejme tudi posamezne ukrepe, ki so 
neposredno povezani z bojem proti diskriminaciji. Če bi Komisija predlagano direktivo 

                                                                                                                                                  
1 Člen 157(4) PDEU: Da bi zagotovili dejansko polno enakost med moškimi in ženskami v delovnem 
življenju, načelo enakega obravnavanja državam članicam ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov 
o specifičnih ugodnostih, s katerimi se nezadostno zastopanemu spolu olajša opravljanje poklicne dejavnosti 
ali prepreči ali izravna neugoden položaj v poklicni karieri.
2 Na takšno razlago nakazuje tudi široka razlaga Sodišča Evropske unije na področju boja proti 
diskriminaciji.
3 Člen 19(1) PDEU: Brez poseganja v druge določbe Pogodb in v mejah pristojnosti Unije po Pogodbah 
lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme 
ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.



PE506.013v01-00 12/14 CM\927381SL.doc

SL

oprla na to določbo, bi njeno sprejetje postalo predmet posebnega zakonodajnega 
postopka, kar bi zahtevalo tudi enoglasno soglasje Sveta (za razliko od kvalificirane 
večine Sveta v primeru rednega zakonodajnega postopka, po katerem se sprejemajo ukrepi 
na podlagi člena 157(3) PDEU).

Skladnost predloga direktive z načelom subsidiarnosti 
Po načelu subsidiarnosti iz člena 5(3) PEU „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“. Člen 157(4) v povezavi z 
državami članicami izrecno opozarja na pooblastilo za sprejemanje pozitivnih ukrepov, da 
bi zagotovili uporabo načela enakega obravnavanja. Ta določba kaže na to, da je 
sprejemanje pozitivnih ukrepov politično občutljivo področje, zato državam članicam 
omogoča, da zadevne pristojnosti izvajajo ob upoštevanju svojega kulturnega, 
zgodovinskega in pravnega razvoja. Na mestu je tudi vprašanje, ali bi ureditev na ravni 
Unije v zadostni meri upoštevala dane vidike (npr. razliko med dvotirnim in enotirnim 
načinom upravljanja delniških družb, pravno naravo članstva v nadzornih in vodstvenih 
organih delniških družb ipd.) in ali se usklajevanje na tem področju ne oddaljuje preveč od 
dejanskih potreb podjetij, ki izhajajo iz različnih družbeno-kulturnih danosti posameznih 
držav članic.

Komisija potrebo po zavezujočih kvotah na ravni Unije utemeljuje s tem, da le ureditev na 
ravni Unije lahko omeji neželeno konkurenco med državami članicami na področju 
enakega obravnavanja („race to the bottom“) in nudi podporo tistim državam članicam, ki 
so doslej zaradi pomislekov o morebitni prikrajšanosti lastnih podjetij omahovale z 
uvedbo pozitivnih ukrepov. 

Skladnost predloga direktive z načelom sorazmernosti
Člen 5(4) PEU določa, da v skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in 
formalno ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb. Doslej so tri 
države članice uvedle zavezujoče kvote, in to vse v letu 2011. Kar zadeva praktično 
uporabo teh predpisov, glede na čas med njihovim sprejetjem in začetkom veljavnosti, 
praktično ni na voljo nobenih izkušenj. Zaradi navedenega se torej zdi smotrno počakati, 
da se pokaže, kakšne učinke bo uvedba zavezujočih kvot imela v teh treh državah 
članicah, in kasneje na podlagi izkušenj teh držav članic pripraviti zavezujočo ureditev za 
vse države članice EU. Uvedbo zavezujočih kvot je mogoče obravnavati kot skrajni ukrep, 
ki se uporabi le v primerih, ko vsi drugi, manj posegajoči ukrepi ne dajo rezultatov. Ker je 
Komisija pobudo „Izjava o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij“, 
s katero je evropske družbe, ki kotirajo na borzi, pozvala, naj se prostovoljno zavežejo k 
povečanju deleža žensk v svojih upravnih odborih na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 
2020, sprožila šele leta 2011, se predpis z zavezujočimi kvotami zdi preuranjen, tudi glede 
na to, da niso bili izčrpani vsi instrumenti, na primer manj posegajoči ukrepi, kot so 
mehanizmi usklajevanja (odprte metode usklajevanja) ali drugi instrumenti iz člena 
153(2)(a) PDEU, kot so izboljšanje znanja, izmenjava informacij in preverjenih izkušenj, 
podpora inovativnim pristopom itd. 
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 Predvideni časovni razpored za preučitev predloga v institucijah EU:
Še ni določen.

 Sklep:

Odbor za evropske zadeve

1. j e  s e z n a n j e n s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Uravnotežena zastopanost spolov v 
vodstvih podjetij: prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter z mnenjem vlade 
o tem sporočilu;

2. j e  s e z n a n j e n s predlogom direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti 
spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih;

3. m e n i , da je morebitna določitev pravno zavezujočih kvot izredna in skrajna rešitev, ki 
se lahko sprejme le po temeljiti razpravi v nacionalnih parlamentih in po neuspehu vseh 
drugih ukrepov, ki temeljijo na načelu prostovoljnosti;

4. z a t o  p o z i v a  v l a d o , naj v okviru razprav v Svetu EU izrazi zavrnitev predloga 
direktive;

5. v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti s p r e j e m a  
o b r a z l o ž e n o  m n e n j e 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 ter tako kot češka vlada m e n i , da 
predlagana direktiva krši načelo subsidiarnosti, saj bi se morali pozitivni ukrepi v skladu s 
členom 157(4) PDEU sprejeti na ravni, ki je državljanom najbližje, torej na ravni držav 
članic;

6. čas objave tega pomembnega predloga o c e n j u j e  k o t n e p r i m e r e n , saj del 
osemtedenskega roka za predložitev obrazloženega mnenja zajema tudi velikonočne 
počitnice, s čimer se čas za razprave v nacionalnih parlamentih dejansko skrajša;

7. p o o b l a š č a svojega predsednika, da to resolucijo v skladu s poslovnikom Poslanske 
zbornice prek predsednice Poslanske zbornice posreduje vladi, predsedniku Senata, 
predsedniku Evropskega parlamenta, predsedniku Sveta Evropske unije in predsedniku 
Evropske komisije;

8. p o z i v a  v l a d o , naj ga obvešča o sprejetih ukrepih in nadaljnjem poteku obravnave.
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