
1169631.SL PE 541.161 

Vprašanje za ustni odgovor O-000123/2018 

za Svet 
Člen 128 poslovnika 

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh 
v imenu skupine S&D 

Zadeva: Predlog direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih 

Evropska komisija je novembra 2012 objavila predlog direktive o izboljšanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, poznan kot predlog „o 
zastopanosti žensk v upravnih odborih“. Gre za rezultat dolgoletnih pozivov Evropskega parlamenta k 
ukrepanju Komisije. Predlog določa cilj, po katerem bi bilo v upravnih odborih podjetij vsaj 40 % 
neizvršnih članov slabše zastopanega spola, kar naj bi v zasebnem sektorju dosegli do leta 2020, v 
javnem sektorju pa do leta 2018 (tako imenovana postopkovna kvota). 

Menimo, da je ta direktiva zelo pomembno orodje za doseganje večje uravnoteženosti med spoloma v 
gospodarskem odločanju na najvišji ravni in za izboljšanje konkurenčnosti podjetij z izkoriščanjem 
vseh talentov v družbi, kot dokazujejo različne študije. 

Parlament je novembra 2013 z veliko večstrankarsko večino sprejel svoje stališče v prvi obravnavi z 
namenom sprejetja direktive. Parlament je v svojem stališču sprejel zelo malo sprememb, da bi Svetu 
sporočil, da bi lahko dosegel dogovor o predlogu. Zaradi zadržkov več držav članic pa dogovor še ni 
bil dosežen in predlog je bil v tem času blokiran v Svetu. 

V zadnjih letih je so prizadevanja za enakost v več državah članicah oživila in se okrepila, spremenila 
pa se je tudi sestava vlad držav članic, ki so poprej imele pomisleke. Španska vlada je na primer 
nedavno avstrijskemu predsedstvu sporočila, da bo umaknila svoje zadržke glede predloga, in izrazila 
pripravljenost za dejavno sodelovanje s partnerji iz EU, da bi se dosegla zadostna večina za dogovor.  

Ali je avstrijsko predsedstvo sprejelo predlog španske vlade, da se predlog o zastopanosti žensk v 
upravnih odborih uvrsti na dnevni red decembrskega zasedanja Sveta in tako odpravi blokada 
direktive še pred koncem sedanjega mandata Parlamenta ter da se enakost spolov ponovno umesti v 
središče razprave v EU? Če ne, zakaj ne? Kakšno je najnovejše stališče držav članic v zvezi s tem 
predlogom? 
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