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13.11.2013 A7-0340/70 

Predlog spremembe  70 

William (grof) Dartmouthski  

v imenu skupine EFD 

 

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 14 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Ta direktiva ni namenjena 

natančnemu usklajevanju nacionalnih 

zakonov o izbirnih postopkih in merilih 

glede kvalifikacij za mesta v upravnih 

odborih, vendar pa uvaja nekatere 

minimalne standarde, ki so potrebni za 

doseganje uravnotežene zastopanosti 

spolov med neizvršnimi direktorji, in sicer 

glede zahteve za družbe, ki kotirajo na 

borzi in v katerih zastopanost spolov ni 

uravnotežena, da odločitve v zvezi z 

imenovanjem neizvršnih direktorjev 

sprejemajo na podlagi objektivne 

primerjalne ocene kvalifikacij kandidatov 

v smislu primernosti, usposobljenosti in 

poklicnih izkušenj. Samo z ukrepom na 

ravni EU se lahko učinkovito zagotovijo 

enaki konkurenčni pogoji po vsej Uniji in 

preprečijo praktični zapleti v poslovnem 

življenju. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/71 

Predlog spremembe  71 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD 

 

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 16 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zato bi si morala Unija prizadevati za 

večjo zastopanost žensk v upravnih 

odborih družb, s čimer bi se okrepili 

gospodarska rast in konkurenčnost 

evropskih družb ter dosegla dejanska 

enakost spolov na trgu dela. Ta cilj bi bilo 

treba uresničevati z uvedbo minimalnih 

zahtev za pozitivne zavezujoče ukrepe, 

namenjene doseganju količinskega cilja 

glede zastopanosti spolov v upravnih 

odborih družb, ki kotirajo na borzi, saj so 

države članice in druge države, ki so 

izbrale to ali podobno metodo, dosegle 

najboljše rezultate pri reševanju 

vprašanja nezadostne zastopanosti žensk 

na položajih odločanja v gospodarstvu. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/72 

Predlog spremembe  72 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Družbam v Uniji, ki kotirajo na borzi, 

bi morala biti naložena obveznost uvedbe 

ustreznih postopkov za uresničevanje 

posebnih ciljev v zvezi z zastopanostjo 

spolov v upravnih odborih. Tovrstne 

družbe, v katerih delež predstavnikov 

nezadostno zastopanega spola med 

neizvršnimi direktorji v upravnem odboru 

ne dosega 40 %, bi morale nove kandidate 

na ta mesta imenovati na podlagi 

primerjave kvalifikacij posameznih 

kandidatov, pri čemer bi uporabile 

vnaprej določena, jasna, nevtralno 

formulirana in nedvoumna merila, da bi 

najpozneje do 1. januarja 2020 dosegle 

navedeni odstotek. Zato Direktiva določa 

minimalni ciljni delež 40 % za 

predstavnike nezadostno zastopanega 

spola med neizvršnimi direktorji, ki bi ga 

morale družbe doseči do navedenega 

datuma. Ta cilj se načeloma nanaša le na 

dosego splošnega uravnoteženja 

zastopanosti spolov med neizvršnimi 

direktorji in ne vpliva na konkretno izbiro 

posameznih direktorjev iz širokega nabora 

kandidatov moškega in ženskega spola v 

vsakem posameznem primeru. Zlasti je 

treba omeniti, da ne izključuje 

posameznih kandidatov za delovna mesta 

direktorjev, prav tako družbam ali 

črtano 
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delničarjem ne vsiljuje imenovanja 

posameznih direktorjev. Za odločanje o 

ustreznih članih upravnih odborov so tako 

še vedno pristojne družbe in delničarji. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/73 

Predlog spremembe  73 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Države članice izvršujejo prevladujoč 

vpliv v družbah, ki kotirajo na borzi in so 

javna podjetja v smislu člena 2(b) 

Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 

16. novembra 2006 o preglednosti 

finančnih odnosov med državami 

članicami in javnimi podjetji ter o finančni 

preglednosti znotraj določenih podjetij. 

Zato bi morale take družbe cilj najmanj 

40-odstotne zastopanosti nezadostno 

zastopanega spola med neizvršnimi 

direktorji doseči že prej. 

črtano 

__________________  

32
 OJ L 318, 17.11.2006, p. 17.  

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/74 

Predlog spremembe  74 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Podrobneje je treba določiti način 

izračuna števila mest neizvršnih 

direktorjev, ki je potrebno za uresničitev 

ciljnega deleža, saj je za večino upravnih 

odborov zaradi njihovega skupnega 

števila članov matematično mogoče le 

preseči 40-odstotni delež ali ostati pod 

njim. Zato bi moralo biti število mest v 

upravnih odborih, ki je potrebno za 

uresničitev ciljnega deleža, tisto, ki je 

najbliže 40 odstotkom. Pri tem družbam, 

ki kotirajo na borzi, ne bi bilo treba 

imenovati članov nezadostno zastopanega 

spola na polovico ali več mest neizvršnih 

direktorjev, da bi se izognili diskriminaciji 

predstavnikov prvotno prekomerno 

zastopanega spola. Tako bi na primer 

morali člani nezadostno zastopanega 

spola zasedati vsaj eno mesto v upravnih 

odborih s tremi ali štirimi neizvršnimi 

direktorji, vsaj dve mesti v upravnih 

odborih s petimi ali šestimi neizvršnimi 

direktorji in vsaj tri mesta v upravnih 

odborih s sedmimi ali osmimi neizvršnimi 

direktorji. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/75 

Predlog spremembe  75 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Države članice bi morale v skladu s 

to sodno prakso zagotoviti, da izbira 

najbolj kvalificiranih kandidatov za 

neizvršne direktorje temelji na primerjavi 

kvalifikacij posameznih kandidatov na 

podlagi vnaprej določenih, jasnih, 

nevtralno formuliranih in nedvoumnih 

meril. Primeri vrst meril za izbor, ki bi jih 

družbe lahko uporabljale, vključujejo 

poklicne izkušnje pri izvajanju vodstvenih 

in/ali nadzornih nalog, poznavanje 

ustreznih področij, kot so finance, 

kontrola ali upravljanje človeških virov, 

vodstvene in komunikacijske spretnosti ter 

sposobnosti mreženja. Prednost bi bilo 

treba dati 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. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/76 

Predlog spremembe  76 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Metode zaposlovanja in imenovanja 

direktorjev se razlikujejo od ene države 

članice do druge ter od družbe do družbe. 

Vključujejo lahko predizbor kandidatov, 

ki se bodo predstavili pred skupščino 

delničarjev in ga na primer opravi odbor 

za imenovanja, neposredno imenovanje 

direktorjev s strani posameznih 

delničarjev ali glasovanje v skupščini 

delničarjev glede posameznih kandidatov 

ali seznamov kandidatov. Zahteve v zvezi z 

izbiro kandidatov bi bilo treba izpolniti v 

primerni fazi izbirnega postopka v skladu 

z nacionalno zakonodajo in statutom 

zadevnih družb, ki kotirajo na borzi. Ta 

direktiva v zvezi s tem določa le 

minimalno uskladitev izbirnih postopkov 

in tako omogoča uporabo pogojev, ki 

temeljijo na sodni praksi Sodišča, za 

dosego bolj uravnotežene zastopanosti 

spolov v upravnih odborih družb, ki 

kotirajo na borzi. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/77 

Predlog spremembe  77 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Cilj te direktive je zagotoviti 

uravnoteženo zastopanost spolov med 

direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in 

tako prispevati k uresničevanju načela 

enakega obravnavanja moških in žensk, 

ki je v Uniji priznano kot temeljna 

pravica. Zato bi morale družbe, ki kotirajo 

na borzi, na zahtevo neuspešnega 

kandidata razkriti ne le merila glede 

kvalifikacij, na katerih je temeljila izbira, 

temveč tudi objektivno primerjalno oceno 

teh meril in, kadar je ustrezno, dejavnike, 

ki so pretehtali v korist kandidata, ki ni 

predstavnik nezadostno zastopanega 

spola. Te omejitve pravice do spoštovanja 

zasebnega življenja v zvezi z obdelavo 

osebnih podatkov, ki jo priznavata člena 7 

in 8 Listine, in obveznost za družbe, ki 

kotirajo na borzi, da te informacije 

predložijo neuspešnemu kandidatu na 

njegovo zahtevo, so potrebne in v skladu z 

načelom sorazmernosti resnično 

izpolnjujejo priznane cilje splošnega 

interesa. Zato so v skladu z zahtevami za 

take omejitve iz člena 52(1) Listine in z 

ustrezno sodno prakso Sodišča. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/78 

Predlog spremembe  78 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Kadar neuspešen kandidat 

nezadostno zastopanega spola trdi, da je 

enako kvalificiran kot imenovani 

kandidat nasprotnega spola, bi morala 

družba, ki kotira na borzi, dokazati 

ustreznost izbire. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/79 

Predlog spremembe  79 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Države članice bi morale zagotoviti 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne 

sankcije za kršitve določb te direktive, ki 

bi lahko med drugim vključevale upravne 

kazni in razveljavitev ali ugotovitev 

ničnosti imenovanja ali izvolitve 

neizvršnega direktorja s strani sodnega 

organa, če so bile kršene nacionalne 

določbe, sprejete na podlagi člena 4(1). 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/80 

Predlog spremembe  80 

William (grof) Dartmouthski 

v imenu skupine EFD  

 

Poročilo A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Poleg ukrepov, povezanih z 

neizvršnimi direktorji, bi morale družbe, 

ki kotirajo na borzi, za zagotavljanje bolj 

uravnotežene zastopanosti spolov med 

direktorji, ki opravljajo naloge 

vsakodnevnega vodenja, sprejeti 

posamezne zaveze v zvezi z zastopanostjo 

obeh spolov med izvršnimi direktorji, ki bi 

jih morale uresničiti najpozneje do 

1. januarja 2020. Te zaveze bi morale biti 

namenjene doseganju oprijemljivega 

napredka z vidika uravnotežene 

zastopanosti spolov v posameznih družbah 

v primerjavi z obstoječimi razmerami. 

črtano 

Or. en 

 

 


