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Uznesenie Európskeho parlamentu o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov 
v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ
(2019/2614(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020,

– so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 5. marca 2019 zaslaný 
úradujúcemu predsedovi Rady Európskej únie (stojacemu na čele rotujúceho 
predsedníctva),

– so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 5. marca 2019 zaslaný 
predsedovi Európskej komisie,

– so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 23. marca 2018 zaslaný 
predsedovi Európskej rady,

– so zreteľom na list predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové 
veci z 8. marca 2018 zaslaný predsedovi Euroskupiny,

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v apríli 2016 bol priemerný podiel žien vo vrcholových orgánoch najväčších 
verejne kótovaných spoločností registrovaných v členských štátoch EÚ-28 23,3 %, čo 
predstavuje nárast o 0,6 % od posledného zberu údajov v októbri 2015; keďže existuje 
len desať krajín – Francúzsko, Švédsko, Taliansko, Fínsko, Holandsko, Lotyšsko, 
Nemecko, Spojené kráľovstvo, Dánsko a Belgicko –, v ktorých ženy tvoria aspoň jednu 
štvrtinu členov vrcholových orgánov;

B. keďže návrh smernice o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností z roku 2012 bol 
výsledkom dlhodobej požiadavky Parlamentu, aby Komisia prijala opatrenia; keďže 
Parlament pri prijímaní svojej pozície v prvom čítaní v novembri 2013 so širokou 
podporou všetkých strán urobil veľmi málo zmien v návrhu s cieľom vyslať Rade 
signál, že dohodu s Parlamentom možno dosiahnuť, a súhlasil som zabezpečením toho, 
aby do roku 2020 najmenej 40 % nevýkonných riadiacich pracovníkov vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností tvorili ženy; keďže návrh smernice o ženách vo 
vrcholových orgánoch spoločností by predstavoval veľmi dôležitý nástroj na 
dosiahnutie lepšej rodovej rovnováhy pri hospodárskom rozhodovaní na najvyššej 
úrovni a, ako dokazujú rôzne štúdie, na zlepšenie konkurencieschopnosti spoločností 
využitím všetkých sociálnych zručností;

C. keďže článok 26 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska 
centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa 
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prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami1, článok 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
č. 806/2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia 
krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií2, a článok 37 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa 
zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)3, sa vzťahujú na 
rodovú rovnováhu ako na dôležitú zásadu, ktorá sa berie do úvahy pri výberových 
konaniach;

D. keďže napriek početným žiadostiam Parlamentu adresovaným Rade a členským štátom 
o nápravu nedostatočnej rodovej rovnováhy v rámci Výkonnej rady ECB Parlament 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada túto požiadavku nevzala vážne;

E. keďže napriek početným žiadostiam Parlamentu pri predchádzajúcich nomináciách, aby 
sa dodržiavala rodová rovnováha pri predkladaní zoznamu kandidátov, Parlament 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti na predsedu Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo boli muži;

F. keďže, hoci doposiaľ výberové konania na predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej 
rady pre riešenie krízových situácií vo všeobecnosti zohľadňovali zásadu rodovej 
rovnováhy v súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014, v tomto prípade 
boli na užšom zozname predloženom Parlamentu len muži;

G. keďže napriek tomu, že nemožno vylúčiť, že v rámci jedného výberového konania 
založeného na jednotlivých žiadostiach sa nenájdu kvalifikovaní kandidáti oboch 
pohlaví, pri zložení rád ECB a dozorných orgánov sa musí dodržať všeobecné kritérium 
rodovej rovnováhy;

H. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci považuje 
všetkých súčasných kandidátov na posty hlavného ekonóma ECB, predsedu Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo a člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za 
skúsených a kvalifikovaných a kandidáti boli potvrdení výraznou väčšinou v tajnom 
hlasovaní;

I. keďže ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti 
bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a všetky 
vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie 
rodovej rovnováhy;

1. žiada, aby sa pri blížiacom sa predkladaní kandidátov vo všetkých inštitúciách a 
orgánoch EÚ a vo všetkých vnútroštátnych inštitúciách a orgánoch dodržiavala rodová 
rovnováha; vyzýva členské štáty, aby každý z nich predložil jedného muža a jednu ženu 
v súvislosti s postupom vymenovania budúcich členov Komisie;

2. zaväzuje sa nebrať do úvahy budúce zoznamy kandidátov, pokiaľ nebude dodržaná 

1 Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.
2 Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
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zásada rodovej rovnováhy;

3. opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie dosiahnuť rodovú rovnosť tak v obsahu 
politík, iniciatív a programov EÚ, ako aj naprieč politickými, rozpočtovými, 
administratívnymi a výkonnými úrovňami Únie;

4. opakuje svoju výzvu Komisii, aby predložila skutočnú európsku stratégiu rovnosti 
v podobe oznámenia, ktoré obsahuje jasné a pokiaľ možno vyčísliteľné ciele, a aby sa 
toto oznámenie preložilo do všetkých úradných jazykov EÚ s cieľom zabezpečiť lepšie 
šírenie informácií a porozumenie na strane občanov a sociálnych a hospodárskych 
aktérov;

5. zdôrazňuje, že dosiahnutie rodovej rovnosti sa netýka iba žien, ale malo by zahŕňať celú 
spoločnosť;

6. pripomína, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti zahŕňa politické rozhodnutia, 
rozhodovací proces, postupy a prax, ako aj vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie; 
zdôrazňuje preto, že na komplexné posúdenie súčasného stavu uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti v Parlamente treba zohľadňovať nielen obsah politík, ale aj rodové 
zastúpenie v administratíve a pri rozhodovaní;

7. je znepokojený tým, že zastúpenie žien v inštitúciách EÚ a na kľúčových rozhodovacích 
postoch na politickej a administratívnej úrovni je naďalej nízke, a potvrdzuje, že 
Parlament musí prijať efektívne opatrenia na zaručenie rovnomerného rozloženia 
rozhodovacích pozícií medzi oboma pohlaviami;

8. vyzýva na užšiu spoluprácu medzi postupmi a inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby 
tieto opatrenia boli účinné, keďže sa domnieva, že pevnejšie medziinštitucionálne 
vzťahy v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti môžu prispieť k rozvoju politík 
EÚ citlivých z hľadiska rodovej rovnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa zatiaľ 
nenadviazala žiadna štruktúrovaná spolupráca s ostatnými inštitucionálnymi partnermi, 
napríklad s Komisiou alebo Radou, ani v štruktúrach hospodárskych a finančných 
záležitostí EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.


