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A. Problém

 V európskom priemere iba 13,7 % riadiacich pracovníkov v riadiacich radách 
predstavovali v roku 2012 ženy.

 V členských štátoch, ktoré neprijali žiadne záväzné opatrenia, spoločnosti stále 
zaostávajú v dosahovaní akceptovateľnej rodovej vyváženosti (osobitný prípad 
predstavuje Spojené kráľovstvo).

 Príklady z rôznych členských štátov ako Francúzsko, Taliansko alebo Belgicko 
ukazujú, že zavedenie záväzných a vynútiteľných opatrení predstavuje jedinú cestu, 
ktorou sa dá náležite zvýšiť percentuálne zastúpenie žien v radách.

B. Návrh Komisie

I. Hlavné body

Spoluspravodajkyne vítajú návrh smernice, ktorá nadväzuje na uznesenie Parlamentu 
s názvom Ženy a riadenie podnikov, prijaté v roku 2011, a ktoré je reakciou na pretrvávajúce 
nerovnaké zastúpenie mužov a žien vo vrcholových pozíciách spoločností.

Spoluspravodajkyne berú na vedomie navrhovanú smernicu, keďže ustanovuje jasnú spoločnú 
stratégiu pre všetky členské štáty v záujme dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je dosiahnuť 
40-percentné zastúpenie menej zastúpeného pohlavia v pozíciách nevýkonných členov rád 
v zozname kótovaných veľkých spoločností. Členským štátom smernica odovzdáva jasný 
odkaz, a to je vykonať primerané opatrenia, aby sa podporila rodová vyváženosť v radách 
všetkých kótovaných spoločností.

Ak spoločnosti úplne alebo čiastočne vlastnené štátom nedosiahnu cieľ 40 % do roku 2018 
a súkromné spoločnosti do roku 2020, členské štáty budú povinné zabezpečiť, že spoločnosti 
budú pokračovať v tomto úsilí i po uvedenom termíne, a tak sa účinne zaručí dosiahnutie 
cieľa väčšej rodovej vyváženosti. Stojí za povšimnutie, že smernica má flexibilný rámec, 
keďže počas transpozície umožňuje členským štátom zvážiť vnútroštátne osobitosti.

Keďže rozdielne právne úpravy na vnútroštátnej úrovni môžu viesť k problémom 
s fungovaním vnútorného trhu, spolupravodajkyne zdôrazňujú pridanú hodnotu prijatia 
smernice s cieľom odstrániť všetky možné bariéry, pretože obchodné spoločnosti 
s cezhraničnou pôsobnosťou by nemali byť vystavené rozdielnym požiadavkám týkajúcim sa 
ich správy a riadenia z hľadiska rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi kótovaných spoločností.

Taký návrh následne povedie k väčšej sociálnej spravodlivosti, transparentnosti a meritokracii 
na trhu práce, ako aj k hospodárskemu rastu tým, že sa budú plne využívať všetky dostupné 
zdroje, zručnosti a schopnosti tak, aby ľudský potenciál EÚ bol využitý v plnej miere.

Právny základ: Spolupravodajkyne sa domnievajú, že článok 157 ods. 3 ZFEÚ predstavuje 
právny základ pre všetky záväzné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa v otázkach 
zamestnania a povolania uplatňovala zásada rovnakých príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s obomi pohlaviami.
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II. Osobitné záležitosti:

1. Pôsobnosť smernice (článok 1, článok 2 ods. 8, článok 3 a článok 4 ods. 6)
 vylúčenie výkonných rád
 vylúčenie MSP
 vylúčenie sektorov, v ktorých dominuje jedno pohlavie

2. Záväzný charakter smernice (článok 4 a 5)
 záväznosť procesu verzus záväznosť výsledku
 objasnenie ustanovení o povinnostiach kótovaných spoločností

3. Mechanizmus účinných sankcií (článok 6)
 jasný, odrádzajúci zoznam sankcií
 právomoc členských štátov

C. Otázky do diskusie a možné pozmeňujúce návrhy

Spoluspravodajkyne vytýčili niekoľko otázok na diskusiu a navrhli prípadné pozmeňujúce 
návrhy zamerané na vyriešenie týchto záležitostí.

Otázka č. 1: Ako sa môže zvýšiť účinnosť návrhu úpravou jeho rozsahu pôsobnosti?

Spoluspravodajkyne zvažujú viaceré možnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
s cieľom zvýšiť jej účinnosť a vplyv, ako napríklad zahrnutie MSP do jej pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 1
Článok 2 – bod 8
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „malý a stredný podnik“ alebo „MSP“ je 
spoločnosť, ktorá zamestnáva menej než 250 
osôb a ktorej ročný obrat nepresahuje 50 
mil. EUR alebo celková ročná súvaha 
nepresahuje 43 mil. EUR, alebo, pokiaľ ide 
o malé a stredné podniky zaregistrované v 
členskom štáte, ktorého menou nie je euro, 
ekvivalentné sumy v mene tohto členského 
štátu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 2
Článok 3
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Táto smernica sa nevzťahuje na malé a stredné 
podniky (ďalej len „ MSP “).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spoluspravodajkyne uznávajú dôležitosť malých a stredných podnikov ako inovatívnej opory 
európskeho priemyslu. V úsilí o rodovú rovnosť by preto mali stáť na prvoradom mieste 
a mali by tak byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Všetky kótované spoločnosti 
by vzhľadom na svoju hospodársku dôležitosť a hospodársku a spoločenskú zodpovednosť 
mali splniť cieľ stanovený touto smernicou. 

Otázka č. 2: Ako sa môže objasniť a posilniť článok 4 o záväzných stránkach smernice?

a) článok 4 ods. 1
Článok 4 v súčasnom znení sa zameriava na posilnenie postupu dosiahnutia stanovených 
limitov, ale záväzne ho nepredpisuje. Spravodajkyne preto zatiaľ zastávajú rôzne prístupy 
k tomu, či je to postačujúce. K dispozícii sú tieto možnosti na zmenu smernice v danom 
ohľade (článok 4 alebo odôvodnenie 33):

Pozmeňujúci návrh 3
Článok 4 – odsek 1
podporila Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby kótované 
spoločnosti, v ktorých majú vo vrcholových 
orgánoch príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia menej než 40 % pozícií nevýkonných 
riadiacich pracovníkov, vymenovali na tieto 
pozície kandidátov na základe porovnávacej 
analýzy kvalifikácie každého kandidáta s 
uplatnením vopred stanovených, jasných, 
neutrálne formulovaných a jednoznačných 
kritérií, aby sa dosiahol uvedený percentuálny 
podiel najneskôr do 1. januára 2020 alebo 
v prípade kótovaných spoločností, ktoré sú 
verenými podnikmi, do 1. januára 2018.

1. Členské štáty zabezpečia, aby kótované 
spoločnosti, v ktorých majú vo vrcholových 
orgánoch príslušníci nedostatočne 
zastúpeného pohlavia menej než 40 % 
pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, prispôsobili svoje postupy 
prijímania, výberu a vymenúvania 
pracovníkov a dosiahli prinajmenšom 40-
percentný podiel najneskôr do 1. januára 
2020, alebo, v prípade kótovaných
spoločností, ktoré sú verejnými podnikmi, 
najneskôr do 1. januára 2018.. Postup je 
založený na porovnávacej analýze
kvalifikácie každého kandidáta s uplatnením 
vopred stanovených, jasných, neutrálne 
formulovaných a jednoznačných kritérií.

Pozmeňujúci návrh 4
Odôvodnenie 33
podporil Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Okrem opatrení týkajúcich sa 
nevýkonných riadiacich pracovníkov a tiež 
s cieľom zlepšiť rodovú vyváženosť medzi 
riadiacimi pracovníkmi zapojenými do 
každodenného riadenia by sa od 
kótovaných spoločností malo vyžadovať, 
aby prijali individuálne záväzky, pokiaľ ide 
o zastúpenie oboch pohlaví medzi 
výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ktoré 
by mali byť splnené najneskôr do 1. 
januára 2020. Cieľom týchto záväzkov by 
malo byť dosiahnutie skutočného pokroku 
v otázke lepšej rodovej vyváženosti v 
jednotlivých spoločnostiach.

(33) Okrem opatrení týkajúcich sa 
nevýkonných riadiacich pracovníkov a tiež 
s cieľom zlepšiť rodovú vyváženosť medzi 
riadiacimi pracovníkmi zapojenými 
do každodenného riadenia by sa od 
kótovaných spoločností malo vyžadovať, 
aby prijali individuálne záväzky, pokiaľ ide 
o zastúpenie oboch pohlaví medzi 
výkonnými riadiacimi pracovníkmi, 
najneskôr do 1. januára 2020. Cieľom 
týchto záväzkov by malo byť dosiahnutie 
skutočného pokroku v otázke lepšej 
rodovej vyváženosti v jednotlivých 
spoločnostiach. Od členských štátov sa 
vyžaduje, aby zaistili, že spoločnosti budú 
pokračovať vo svojom úsilí, až kým 
nedosiahnu cieľ 40-percentného podielu. 
Smernica poskytuje na tento účel záruky 
na účinné splnenie cieľa väčšej rodovej 
vyváženosti. 

2. Článok 4 ods. 2
Spoluspravodajkyne vyjadrujú presvedčenie, že pôsobnosť článku 4 ods. 2 by sa mala 
posliniť. Ustanovenie, ktoré by akceptovalo zastúpenie nižšie ako stanovených 40 %, by 
ohrozilo dosahovanie cieľa rodovej rovnosti. K dispozícii sú tieto možnosti, ako zmeniť 
znenie článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 5
Článok 4 – odsek 2
podporila Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Počet pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, ktorý je potrebný na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v odseku 1, sa má čo 
najviac približovať k 40 % podielu, ale 
nemá presiahnuť 49 %.

2. Počet pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, ktorý je potrebný na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v odseku 1, predstavuje
najmenej 40 %. 

Pozmeňujúci návrh 6
Článok 4 – odsek 2
podporil Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Počet pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, ktorý je potrebný na 
dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 1, 
sa má čo najviac približovať k 40 % 
podielu, ale nemá presiahnuť 49 %.

2. Počet pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, ktorý je potrebný 
na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 
1, sa má čo najviac približovať k 40 % 
podielu, ale nemá presiahnuť 50 %.

3. Článok 4 ods. 3
Posledná časť súvetia je nadbytočná, keďže predchádzajúci úsek už zahŕňa objektívne 
hodnotenie kvalifikácie kandidátov.

Pozmeňujúci návrh 7
Článok 4 – odsek 3
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 
1 členské štáty zabezpečia, aby sa pri výbere 
nevýkonných riadiacich pracovníkov 
uprednostňovali kandidáti nedostatočne 
zastúpeného pohlavia v prípade, že kandidát 
je rovnako kvalifikovaný ako kandidát 
druhého pohlavia, pokiaľ ide o vhodnosť, 
spôsobilosť a profesionálnu výkonnosť, ak 
objektívne hodnotenie, pri ktorom sa 
zohľadnili všetky kritériá týkajúce sa 
jednotlivých kandidátov, nerozhodlo v 
prospech kandidáta druhého pohlavia.

3. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 
1 členské štáty zabezpečia, aby sa pri výbere 
nevýkonných riadiacich pracovníkov 
uprednostňovali kandidáti nedostatočne 
zastúpeného pohlavia v prípade, že kandidát 
je rovnako kvalifikovaný ako kandidát 
druhého pohlavia, pokiaľ ide o vhodnosť, 
spôsobilosť a profesionálnu výkonnosť.

4. Článok 4 ods. 6
Vyňatím odvetví iba preto, že v nich výrazne prevláda jedno pohlavie, by sa len posilnilo 
takéto jednostranné dominantné postavenie konkrétneho pohlavia.

Pozmeňujúci návrh 8
Článok 4 – odsek 6
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty môžu stanoviť, že cieľ 
stanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na 
kótované spoločnosti, v ktorých príslušníci 
nedostatočne zastúpeného pohlavia 
predstavujú menej než 10 % pracovníkov.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Povinnosť podporovať rodovú vyváženosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti, a preto by sa 
nemali predpokladať žiadne výnimky. Smernica pri prijímaní adekvátnych postupov 
zabezpečuje všetkým spoločnostiam predovšetkým pružnosť, ktorá vyhovuje potrebám 
príslušného sektora. Nevýkonní riadiaci pracovníci zvyčajne vykonávajú úlohy v oblasti 
dohľadu a prispievajú k všeobecným riadiacim úlohám, ktoré nie sú priamo spojené 
so záležitosťami týkajúcimi sa sektora.

Otázka č. 3: Ako sa môžu vylepšiť ustanovenia týkajúce sa sankcií?

Spolupravodajkyne vyzývajú k diskusii o tom, či by zoznam sankcií mal byť otvorený alebo 
uzatvorený, ako aj o tom, akú právomoc by mali mať členské štáty pri ich presadzovaní, 
na základe týchto pozmeňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci návrh 9
Článok 6 – odsek 2
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce a môžu zahŕňať tieto opatrenia:

2. Sankcie musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce a zahŕňajú aspoň tieto 
opatrenia:

Pozmeňujúci návrh 10
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ba (nové)
podporili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b a. vylúčenie kótovanej spoločnosti 
z postupu verejného obstarávania.

Odôvodnenie

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu zodpovednosť členských štátov, regionálnych 
a miestnych orgánov je nevyhnutná vyššia transparentnosť verejných podnikov. Kótované 
spoločnosti, ktoré nesplnia povinnosti stanovené touto smernicou, sa preto vylúčia zo súťaží 
v rámci verejného obstarávania, ktoré slúžia všeobecným hospodárskym záujmom.


