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13.11.2013 A7-0340/81 

Predlog spremembe  81 
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 34 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Države članice bi morale od družb, ki 
kotirajo na borzi, zahtevati, da 
informacije o zastopanosti spolov v 
upravnih odborih ter o tem, kako so 
dosegle cilje iz te direktive, vsako leto 
predložijo pristojnim nacionalnim 
organom, da bi lahko ocenili napredek 
posameznih družb, ki kotirajo na borzi, 
pri doseganju uravnotežene zastopanosti 
spolov med direktorji. Take informacije bi 
morale biti objavljene, če zadevna družba 
ne bi dosegala cilja, pa bi morale 
vključevati tudi opis ukrepov, ki jih je 
družba sprejela ali jih namerava sprejeti, 
da bi dosegla cilj. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/82 

Predlog spremembe  82 
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 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Medtem ko so nekatere države 
članice s sprejetjem ureditvenih ukrepov 
ali spodbujanjem samourejanja dosegle 
različne rezultate, večina držav članic ni 
sprejela ali izrazila pripravljenosti za 
sprejetje ukrepov, ki bi zagotovili zadostno 
izboljšanje. Napovedi, ki temeljijo na 
celoviti analizi vseh razpoložljivih 
informacij o preteklih in sedanjih 
gibanjih ter namerah, kažejo, da države 
članice s posamičnim ukrepanjem ne 
bodo dosegle uravnotežene zastopanosti 
spolov med neizvršnimi člani upravnih 
odborov po vsej Uniji v skladu s cilji iz te 
direktive v predvidljivi prihodnosti. Ob 
upoštevanju teh razmer in glede na vedno 
večje razlike med državami članicami v 
smislu zastopanosti žensk in moških v 
upravnih odborih družb je mogoče bolj 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
upravnih odborih družb v Uniji izboljšati 
le s skupnim pristopom, potencial za 
uresničevanje načela enakosti spolov, 
konkurenčnosti in rasti pa je mogoče 
bolje zagotoviti z usklajenim ukrepanjem 
na ravni Unije kot z nacionalnimi 
pobudami, ki so različnega obsega ter 
različno ambiciozno zastavljene in 
učinkovite. Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te direktive in ker 

črtano 
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se zaradi obsega in učinkov potrebnih 
ukrepov ti cilji laže dosežejo na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/83 

Predlog spremembe  83 
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 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, 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 vnaprej določena, jasna, 
nevtralno formulirana in nedvoumna 
merila, da navedeni odstotek dosežejo 
najpozneje do 1. januarja 2020, ter da 
družbe, ki kotirajo na borzi in so javna 
podjetja, ta odstotek dosežejo najpozneje 
do 1. januarja 2018. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/84 

Predlog spremembe  84 
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 
Člen 4 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Število mest neizvršnih direktorjev, ki je 
potrebno za uresničitev cilja iz odstavka 1, 
je število, ki je po vrednosti najbliže 
40 odstotkom, vendar ne presega 
49 odstotkov. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/85 

Predlog spremembe  85 
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 
Člen 4 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za dosego cilja iz 
odstavka 1 zagotovijo, da ima pri izbiri 
neizvršnih direktorjev prednost kandidat 
nezadostno zastopanega spola, če je ta 
kandidat enako kvalificiran kot kandidat 
nasprotnega spola v smislu primernosti, 
usposobljenosti in poklicnih izkušenj, 
razen če objektivna ocena, ki upošteva vsa 
merila, povezana s posameznim 
kandidatom, na pretehta v korist 
kandidata nasprotnega spola. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/86 

Predlog spremembe  86 
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 
Člen 4 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi, na zahtevo neuspešnega 
kandidata razkrijejo merila 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. 

črtano 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/87 

Predlog spremembe  87 
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 
Člen 4 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice v skladu z nacionalnimi 
sodnimi sistemi storijo vse potrebno za 
zagotovitev, da družbe, ki kotirajo na 
borzi, v primeru, da neuspešen kandidat 
nezadostno zastopanega spola predloži 
dejstva, na podlagi katerih je mogoče 
domnevati, da je bil ta kandidat enako 
kvalificiran kot imenovani kandidat 
nasprotnega spola, dokažejo, da niso 
kršile pravila iz odstavka 3. 

črtano 

Or. en 



 

AM\1009820SL.doc  PE519.383v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

 

13.11.2013 A7-0340/88 

Predlog spremembe  88 
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 
Člen 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5 črtano 

dodatni ukrepi družb in poročanje  

1. Države članice zagotovijo, da družbe, ki 
kotirajo na borzi, sprejmejo posamezne 
zaveze s ciljem doseganja uravnotežene 
zastopanosti spolov med izvršnimi 
direktorji do 1. januarja 2020 oziroma do 
1. januarja 2018 v primeru družb, ki 
kotirajo na borzi in so javna podjetja. 

 

2. Države članice zahtevajo od družb, ki 
kotirajo na borzi, da od [dve leti po 
sprejetju] enkrat na leto pristojnim 
nacionalnim organom predložijo 
informacije o zastopanosti spolov v 
upravnih odborih, pri čemer razlikujejo 
med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, in 
o ukrepih, sprejetih za dosego ciljev iz 
člena 4(1) in odstavka 1 tega člena, ter da 
te informacije na ustrezen in dostopen 
način objavijo na svoji spletni strani. 

 

3. Če družba, ki kotira na borzi, ne 
uresniči ciljev iz člena 4(1) ali svojih 
posameznih zavez, ki jih je sprejela v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, v 
informacije iz odstavka 2 tega člena 
vključi razloge za neskladnost s cilji ali 
zavezami ter opis ukrepov, ki jih je 
sprejela ali jih namerava sprejeti za 
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uresničevanje teh ciljev ali zavez. 

4. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da so organ ali 

organi, določeni v skladu s členom 20 

Direktive 2006/54/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

uresničevanju načela enakih možnosti ter 

enakega obravnavanja moških in žensk pri 

zaposlovanju in poklicnem delu 

(preoblikovano), pristojni tudi za 

spodbujanje, analiziranje, spremljanje in 

podpiranje uravnotežene zastopanosti 

spolov v upravnih odborih družb, ki 

kotirajo na borzi. 

 

__________________  

35
 OJ L 204, 26.7.2006, p. 23.  

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/89 

Predlog spremembe  89 
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 
Člen 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 črtano 

sankcije  

1. Države članice predpišejo sankcije za 
kršitve določb nacionalne zakonodaje, 
sprejete na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo uporabo teh sankcij. 

 

2. Sankcije morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne ter lahko 
vključujejo naslednje ukrepe: 

 

(a) upravne kazni;  

(b) razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 
imenovanja ali izvolitve neizvršnega 
direktorja s strani sodnega organa, če so 
bile kršene nacionalne določbe, sprejete v 
skladu s členom 4(1). 

 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0340/90 

Predlog spremembe  90 
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 
Člen 7 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice lahko uvedejo ali ohranijo 

določbe, ki so v primerjavi z določbami te 

direktive bolj učinkovite pri zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti moških in 
žensk v družbah, registriranih na 
njihovem ozemlju, vendar te določbe ne 
smejo povzročiti neutemeljene 
diskriminacije ali ovirati pravilnega 
delovanja notranjega trga. 

Države članice lahko uvedejo ali ohranijo 

določbe, ki so v primerjavi z določbami te 

direktive bolj učinkovite, ali se odločijo, 
da te direktive ne bodo izvajale (opt out). 

Or. en 

 

 


