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13.11.2013 A7-0340/67 

Predlog spremembe  67 
Angelika Niebler in drugi 
 

Poročilo A7-0340/2013 
Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Evelyn Regner 
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 31 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (31a) Ker bi v primeru družinskih podjetij 

zaradi njihove posebne strukture z 

obveznim ciljem utegnili zelo posegati v 

lastninske pravice delničarjev, tako da bi 

ti lahko celo izgubili nadzor nad 

podjetjem, bi morale države članice imeti 

možnost določiti, da so družinska podjetja, 

ki kotirajo na borzi, oproščena obveznosti 

doseganja ciljev iz te direktive. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj ne sme povzročiti, da delničarji v družinskih podjetjih ne ni mogli več vplivati na svoje 

podjetje ali bi se jih pri tem oviralo, zato je treba državam članicam prepustiti možnost, da 

določijo izjeme za družinska podjetja. 
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13.11.2013 A7-0340/68 

Predlog spremembe  68 
Angelika Niebler in drugi 
 

Poročilo A7-0340/2013 
Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Evelyn Regner 
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 8 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) „družinsko podjetje“ pomeni 

podjetje: 

 (a) v katerem imajo večino pravic 

odločanja fizične osebe, ki so ustanovile 

podjetje, fizične osebe, ki so zagotovile 

osnovni kapital podjetja, ali ki je v lasti 

njihovih zakonskih partnerjev, staršev, 

otrok ali neposrednih dedičev otrok; 

 
(b) v katerem je lahko večina pravic 

odločanja neposrednih ali posrednih; 

 

 (c) v katerem najmanj en predstavnik 

družine ali sorodstva uradno sodeluje pri 

vodenju podjetja; 

 Družbe, ki kotirajo na borzi, ustrezajo 

opredelitvi družinskega podjetja, če imajo 

osebe oz. oseba, ki je ustanovila podjetje 

ali zagotovila osnovni kapital, ali njena 

družina oziroma njeni potomci, na 

podlagi svojega deleža v kapitalu 25 

odstotkov pravic odločanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Družinska podjetja uživajo v skladu s členom 17(1) Listine EU o temeljnih pravicah posebno 

varstvo lastnine in bi jih bilo zato treba v tem predlogu direktive posebej obravnavati. 
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13.11.2013 A7-0340/69 

Predlog spremembe  69 
Angelika Niebler in drugi 
 

Poročilo A7-0340/2013 
Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Evelyn Regner 
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice lahko določijo, da 

družbam, ki kotirajo na borzi, ni treba 

doseči cilja iz odstavka 1, če predstavniki 

nezadostno zastopanega spola 

predstavljajo manj kot 10 odstotkov 

njihovih zaposlenih. 

6. Države članice lahko določijo, da 

družbam, ki kotirajo na borzi, ni treba 

doseči cilja iz odstavka 1, če lahko 

navedejo tehten razlog za to. Tehtni 

razlogi so lahko: 

 (a) da predstavniki nezadostno 

zastopanega spola predstavljajo manj kot 

10 odstotkov zaposlenih, 

 (b) da bi bilo družinsko podjetje v smislu 

člena 2(8a) zaradi doseganja ciljev v 

skladu s členom 4(1) v bistveno slabšem 

položaju. To bi na primer veljalo v 

primeru, da delničarji v družinskem 

podjetju zaradi doseganja cilja ne bi več 

mogli odločilno vplivati na vodenje 

podjetja ali bi bili pri tem ovirani, ali v 

primeru, da bi posamezne veje družine 

zaradi doseganja cilja izgubile svoj 

dosedanji vpliv ali bi se ta vpliv bistveno 

zmanjšal. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog direktive posega v podjetniško svobodo družb in lastninsko pravico delničarjev. Zato 

bi bilo treba ohraniti sorazmernost. Preprečiti je treba primere nepravične strogosti, do 

katerih pride, kadar dokazano ni na voljo dovolj primernih predstavnikov nezadostno 
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zastopanega spola. Družinska podjetja bi morala biti zaradi svoje posebne strukture 

oproščena doseganja ciljev iz te direktive. 

 

 


