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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti 
medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 
a súvisiacich opatreniach
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0614),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0382/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 
20131,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 30. mája 20132,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správy Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne 
veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 68.

2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PE514.670v01-00 6/23 PR\940986SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Účinné využitie ľudského kapitálu je 
najdôležitejším faktorom 
konkurencieschopnosti hospodárstva a je
rozhodujúcim faktorom pri riešení 
demografických výziev, ktorým EÚ čelí, a 
pri úspešnom konkurovaní v 
globalizovanom hospodárstve a 
zabezpečení komparatívnej výhody oproti 
tretím krajinám. Skutočnosť, že 60 % 
absolventov univerzít sú ženy, svedčí o 
tom, že počet vysoko vzdelaných a 
kvalifikovaných žien sa neustále zvyšuje. 
Ak sa tento potenciál ani naďalej nebude 
využívať pri vymenovávaní na 
hospodárske rozhodovacie pozície, bude to 
znamenať nedostatočné využitie 
kvalifikovaného ľudského kapitálu.

(7) Účinné využívanie ľudského kapitálu je 
najdôležitejším faktorom 
konkurencieschopnosti, rozvoja a rastu
hospodárstva a rozhodujúcim faktorom pri 
riešení demografických výziev, ktorým EÚ 
čelí, a pri úspešnom konkurovaní 
v globalizovanom hospodárstve 
a zabezpečení komparatívnej výhody 
oproti tretím krajinám.
Skutočnosť, že 60 % absolventov univerzít 
sú ženy, svedčí o tom, že počet vysoko 
vzdelaných a kvalifikovaných žien sa 
neustále zvyšuje. Ak sa tento potenciál ani 
naďalej nebude využívať v riadiacich 
a rozhodovacích pozíciách spoločností, 
bude to znamenať nedostatočné využitie 
kvalifikovaného ľudského kapitálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spoločnosti sa už vo veľkej miere
zhodujú na tom, že prítomnosť žien vo 
vrcholových orgánoch zlepšuje ich správu 
a riadenie, pretože zvyšuje tímovú 
výkonnosť a kvalitu prijímaní rozhodnutí, 
a to tým, že rozhodnutia sa prijíma 
diverzifikovanejší a inovačnejší tím, ktorý 
zohľadňuje viac perspektív, čím dochádza 
k vyváženejším rozhodnutiam. Z 
početných štúdií taktiež vyplýva, že 
existuje pozitívny vzťah medzi rodovou 
rozmanitosťou na najvyššej úrovni vedenia 

(8) Spoločnosti sa už vo veľkej miere 
zhodujú na tom, že prítomnosť žien vo 
vrcholových orgánoch zlepšuje ich správu 
a riadenie, pretože zvyšuje tímovú 
výkonnosť a kvalitu prijímania rozhodnutí, 
a to tým, že rozhodnutia prijíma 
diverzifikovanejší a inovačnejší tím, ktorý 
zohľadňuje viac perspektív, ako aj 
aktívnejší podnikateľský model, 
čím dochádza k vyváženejším 
rozhodnutiam v záujme lepšieho 
zohľadnenia spoločenskej situácie 
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a finančnými výsledkami a ziskovosťou 
spoločnosti. Zvýšenie zastúpenia žien vo 
vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností v Únii preto môže mať 
pozitívny vplyv na výsledky príslušných 
spoločností.

a situácie spotrebiteľov. Z početných 
štúdií taktiež vyplýva, že existuje pozitívny 
vzťah medzi rodovou rozmanitosťou na 
najvyššej úrovni vedenia a finančnými 
výsledkami a ziskovosťou spoločnosti. 
Zvýšenie zastúpenia žien vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností v Únii 
preto môže mať vzhľadom na významnú 
hospodársku a spoločenskú zodpovednosť 
týchto spoločností pozitívny vplyv na ich 
hospodárske výsledky. Mali by sa preto 
zaviesť a sprísňovať opatrenia na 
podporu kariérneho postupu žien na 
všetkých úrovniach riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Z existujúcich štúdií takisto vyplýva, že 
rovnosť mužov a žien na trhu práce môže 
významným spôsobom zlepšiť 
hospodársky rast. Zvýšenie prítomnosti 
žien vo vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností v Únii bude prínosom nielen 
pre ženy vymenované do týchto orgánov, 
ale tiež pomôže prilákať do spoločností 
ženské talenty a zabezpečiť väčšiu 
prítomnosť žien na všetkých úrovniach 
riadenia a medzi pracovníkmi. Preto má 
vyšší podiel žien vo vrcholových orgánoch 
spoločností pozitívny vplyv na 
odstraňovanie rozdielov v zamestnanosti 
žien a mužov a rozdielov v ich 
odmeňovaní. Ak sa v plnom rozsahu 
využije existujúci potenciál ženských 
talentov, značne sa zlepší návratnosť 
investícií do vzdelávania, a to tak pre 
samotné ženy, ako aj pre verejný sektor. 
Ak sú ženy vo vrcholových orgánoch 
kótovaných spoločností v EÚ zastúpené 

(9) Z existujúcich štúdií takisto vyplýva, že 
rovnosť mužov a žien na trhu práce môže 
významným spôsobom zlepšiť 
hospodársky rast. Zvýšenie prítomnosti 
žien vo vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností v Únii bude prínosom nielen 
pre ženy vymenované do týchto orgánov, 
ale tiež pomôže prilákať do spoločností 
ženské talenty, zabezpečiť väčšiu 
prítomnosť žien a uznať ich prínos na 
všetkých úrovniach riadenia a medzi 
pracovníkmi. Preto má vyšší podiel žien vo 
vrcholových orgánoch spoločností 
pozitívny vplyv na odstraňovanie rozdielov 
v zamestnanosti žien a mužov a rozdielov v 
ich odmeňovaní. Ak sa v plnom rozsahu 
využije existujúci potenciál ženských 
talentov, značne sa zlepší návratnosť 
investícií do vzdelávania, a to tak pre 
samotné ženy, ako aj pre verejný sektor. 
Ak sú ženy vo vrcholových orgánoch 
kótovaných spoločností v EÚ zastúpené 
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nedostatočne, znamená to, že hospodárstva 
členských štátov v plnej miere nevyužívajú 
možnosti na dosiahnutie dlhodobo 
udržateľného rastu.

nedostatočne, znamená to, že hospodárstva 
členských štátov v plnej miere nevyužívajú 
možnosti na dosiahnutie dlhodobo 
udržateľného rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Hoci cieľom tejto smernice nie je 
podrobne zosúladiť vnútroštátne právne 
predpisy o výberových konaniach a 
kvalifikačné kritériá pre pozície vo 
vrcholových orgánoch, je napriek tomu 
nevyhnutné zaviesť určité minimálne 
normy, ktoré budú od kótovaných 
spoločností, v ktorých neexistuje vyvážené 
zastúpenie oboch pohlaví, požadovať, aby 
tieto spoločnosti prijímali rozhodnutia 
týkajúce sa vymenovania nevýkonných 
riadiacich pracovníkov na základe 
objektívneho porovnávacieho posúdenia 
kvalifikácie kandidátov, pokiaľ ide o 
vhodnosť, spôsobilosť a profesionálnu 
výkonnosť. Je to nevyhnutné na 
dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov 
a žien medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi. Iba opatrenia na úrovni EÚ
môžu účinne pomôcť zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v celej 
Únii a zabrániť praktickým komplikáciám 
vo fungovaní podnikov.

(14) Hoci cieľom tejto smernice nie je 
podrobne zosúladiť vnútroštátne právne 
predpisy o výberových konaniach 
a kvalifikačné kritériá pre pozície vo 
vrcholových orgánoch, je napriek tomu 
nevyhnutné zaviesť určité minimálne 
normy, ktoré budú od kótovaných 
spoločností, v ktorých neexistuje vyvážené 
zastúpenie oboch pohlaví, požadovať, aby 
tieto spoločnosti prijímali rozhodnutia 
týkajúce sa vymenovania nevýkonných 
riadiacich pracovníkov na základe 
objektívneho porovnávacieho posúdenia 
kvalifikácie kandidátov, pokiaľ ide 
o vhodnosť, spôsobilosť a profesionálnu 
výkonnosť. Je to nevyhnutné na 
dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov 
a žien medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi. Iba záväzné opatrenia na 
úrovni Únie môžu účinne pomôcť 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
hospodárskej súťaže v celej Únii a zabrániť 
praktickým komplikáciám vo fungovaní 
podnikov a umožniť výkonným 
a riadiacim pracovníkom, aby v plnej 
miere využívali možnosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Cieľom Únie by preto malo byť zvýšiť 
zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch 
spoločností, aby sa posilnil hospodársky 
rast a konkurencieschopnosť európskych 
podnikov a dosiahla skutočná rovnosť žien 
a mužov na trhu práce. Tento cieľ by sa 
mal presadzovať prostredníctvom 
minimálnych požiadaviek na pozitívnu 
diskrimináciu. Takéto požiadavky by mali 
mať formu záväzných opatrení, ktoré 
stanovia kvantitatívny cieľ pre rodové 
zloženie vrcholových orgánov kótovaných 
spoločností, pretože členské štáty a iné 
krajiny, ktoré si zvolili tento alebo 
podobný postup, dosahujú v zlepšovaní 
nedostatočného zastúpenia žien na 
hospodárskych rozhodovacích pozíciách 
najlepšie výsledky.

(16) Cieľom Únie by preto malo byť 
zvýšenie zastúpenia žien vo vrcholových 
orgánoch spoločností, aby sa posilnil 
hospodársky rast a konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a dosiahla skutočná 
rovnosť žien a mužov na trhu práce. Tento 
cieľ by sa mal presadzovať 
prostredníctvom minimálnych spoločných
požiadaviek Únie na pozitívnu 
diskrimináciu. Takéto požiadavky by mali 
mať formu záväzných opatrení, ktoré 
stanovia kvantitatívny cieľ pre rodové 
zloženie vrcholových orgánov kótovaných 
spoločností, pretože členské štáty a iné 
krajiny, ktoré si zvolili tento alebo 
podobný postup, dosahujú v zlepšovaní 
nedostatočného zastúpenia žien na 
hospodárskych rozhodovacích pozíciách 
najlepšie výsledky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na mikropodniky a malé a 
stredné podniky (MSP), ako sú vymedzené 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov, a to aj 
vtedy, ak ide o kótované spoločnosti.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky kótované spoločnosti by vzhľadom na svoju hospodársku dôležitosť a hospodársku a 
spoločenskú zodpovednosť mali splniť cieľ stanovený touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty majú rozhodujúci vplyv 
na kótované spoločnosti, ktoré sú 
verejnými podnikmi v zmysle článku 2 
písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES zo 
16. novembra 2006 o transparentnosti 
finančných vzťahov členských štátov a 
verejných podnikov a o finančnej 
transparentnosti v niektorých podnikoch. 
Vďaka tomuto dominantnému vplyvu majú 
k dispozícii nástroje, ktorými môžu 
potrebnú zmenu uskutočniť rýchlejšie. 
V prípade takýchto spoločností by preto 
cieľ, že najmenej 40 % nevýkonných 
riadiacich pracovníkov musia byť 
príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia, mal byť stanovený na skorší 
dátum.

(23) Členské štáty majú rozhodujúci vplyv 
na kótované spoločnosti, ktoré sú 
verejnými podnikmi v zmysle článku 2 
písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES zo 
16. novembra 2006 o transparentnosti 
finančných vzťahov členských štátov a 
verejných podnikov a o finančnej 
transparentnosti v niektorých podnikoch. 
Vďaka tomuto dominantnému vplyvu majú 
k dispozícii nástroje, ktorými môžu 
potrebnú zmenu uskutočniť rýchlejšie. 
V prípade takýchto spoločností by preto 
cieľ, že najmenej 40 % nevýkonných 
riadiacich pracovníkov musia byť 
príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia, mal byť stanovený na skorší 
dátum, v súlade s adekvátnymi 
mechanizmami, ktoré členské štáty zavedú 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Spôsob stanovenia počtu pozícií 
nevýkonných riadiacich pracovníkov, 
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie 
daného cieľa, je potrebné presnejšie 
vymedziť, pretože z dôvodu veľkosti 

(24) V prípade, ak má nevýkonný 
vrcholový orgán len troch členov, je z 
matematického hľadiska nemožné 
prekročiť 40 % podiel pre obe pohlavia. 
V takýchto prípadoch by príslušníci
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väčšiny vrcholových orgánov je 
matematicky možné tento podiel (presne 
40 %) len prekročiť alebo nedodržať. 
Počet pozícií vo vrcholovom orgáne, ktorý 
je nevyhnutný na dosiahnutie daného 
cieľa, by sa preto mal k 40 % čo najviac 
blížiť. Aby sa zároveň predišlo 
diskriminácii pohlavia, ktoré malo 
pôvodne početnú prevahu, kótované 
spoločnosti by nemali mať povinnosť 
vymenovať príslušníkov nedostatočne 
zastúpeného pohlavia do polovice alebo 
viac než polovice pozícií nevýkonných 
pracovníkov vrcholových orgánov. 
Príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia by preto napríklad mali vo 
vrcholovom orgáne zloženom z troch alebo 
štyroch nevýkonných riadiacich 
pracovníkov obsadiť aspoň jednu pozíciu, 
vo vrcholovom orgáne zloženom z piatich 
alebo šiestich nevýkonných riadiacich 
pracovníkov aspoň dve pozície a vo 
vrcholovom orgáne zloženom zo siedmich 
alebo ôsmich nevýkonných riadiacich 
pracovníkov aspoň tri pozície.

nedostatočne zastúpeného pohlavia mali vo 
vrcholovom orgáne zloženom z troch 
nevýkonných riadiacich pracovníkov 
obsadiť aspoň jednu pozíciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s touto judikatúrou by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby výber 
najkvalifikovanejších kandidátov na 
pozície nevýkonných riadiacich 
pracovníkov vo vrcholových orgánoch 
vychádzal z porovnávacej analýzy 
kvalifikácie každého kandidáta na základe 
vopred stanovených, jasných, neutrálne 
formulovaných a jednoznačných kritérií. 
Medzi príklady typov kritérií výberu, ktoré 
môžu spoločnosti používať, patrí odborná 

(26) V súlade s touto judikatúrou by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby výber 
najkvalifikovanejších kandidátov na 
pozície nevýkonných riadiacich 
pracovníkov vo vrcholových orgánoch 
vychádzal z porovnávacej analýzy 
kvalifikácie každého kandidáta na základe 
vopred stanovených, jasných, neutrálne 
formulovaných a jednoznačných kritérií. 
Medzi príklady typov kritérií výberu, ktoré 
môžu spoločnosti používať, patrí odborná 
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prax v riadiacich a/alebo dozorných 
úlohách, znalosti v určitých oblastiach ako 
sú financie, kontrola alebo riadenie 
ľudských zdrojov, vedenie a komunikačné 
schopnosti a schopnosti nadväzovať 
kontakty. Kandidát nedostatočne 
zastúpeného pohlavia by mal byť 
uprednostnený v prípade, že 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.

prax v riadiacich a/alebo dozorných 
úlohách, znalosti v určitých oblastiach ako 
sú financie, kontrola alebo riadenie 
ľudských zdrojov, vedenie, medzinárodné 
skúsenosti a komunikačné schopnosti 
a schopnosti nadväzovať kontakty. 
Kandidát nedostatočne zastúpeného 
pohlavia by mal byť uprednostnený v 
prípade, že 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Keďže rodové zloženie pracovníkov 
má priamy vplyv na dostupnosť 
kandidátov nedostatočne zastúpeného 
pohlavia, môžu členské štáty stanoviť, že 
dotknutá spoločnosť nemá mať 
povinnosť splniť cieľ stanovený v tejto 
smernici v prípade, keď príslušníci 
nedostatočne zastúpeného pohlavia tvoria 
menej ako 10% pracovníkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť podporovať rodovú vyváženosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti, a preto by sa 
nemali stanovovať žiadne výnimky. Smernica pri prijímaní vhodných 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 s otázkami týkajúcimi sa sektora.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali od kótovaných 
spoločností požadovať, aby každoročne 
predkladali príslušným vnútroštátnym 
orgánom informácie o rodovom zložení 
svojich vrcholových orgánov, ako aj 
informácie o tom, ako sa im darí plniť ciele 
stanovené v tejto smernici, a umožnili tak 
týmto orgánom posúdiť pokrok, ktorý 
každá kótovaná spoločnosť v oblasti 
rodovej vyváženosti medzi riadiacimi 
pracovníkmi dosiahla. Takéto informácie 
by sa mali zverejňovať a v prípade, že 
dotknutá spoločnosť daný cieľ ešte 
nesplnila, mala by uviesť opatrenia, ktoré 
na splnenie daného cieľa dosiaľ prijala 
a zamýšľa v budúcnosti prijať.

(34) Členské štáty by mali od kótovaných 
spoločností požadovať, aby každoročne 
predkladali príslušným vnútroštátnym 
orgánom informácie o rodovom zložení 
svojich vrcholových orgánov, ako aj 
informácie o tom, ako sa im darí plniť ciele 
stanovené v tejto smernici, a umožnili tak 
týmto orgánom posúdiť pokrok, ktorý 
každá kótovaná spoločnosť v oblasti 
rodovej vyváženosti medzi riadiacimi 
pracovníkmi dosiahla. Takéto informácie 
by sa mali zverejňovať a v prípade, že 
dotknutá spoločnosť daný cieľ ešte 
nesplnila, mala by uviesť opatrenia, ktoré 
na splnenie daného cieľa dosiaľ prijala 
a zamýšľa v budúcnosti prijať. 
Spoločnosti, ktoré zatiaľ neplnia ciele 
a záväzky, by mali navyše predložiť 
odôvodnenie tohto stavu, ako aj opis 
konkrétnych opatrení, ktoré doposiaľ 
prijali a ktoré plánujú prijať 
v budúcnosti, aby cieľ splnili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V súlade so zásadou proporcionality 
by mal byť cieľ, ktorý majú kótované 
spoločnosti splniť, časovo obmedzený 
a zostať v platnosti len dovtedy, kým sa 
v otázke rodového zloženia vrcholových 
orgánov nedosiahne udržateľný pokrok. 
Z tohto dôvodu by Komisia mala 

(39) V súlade so zásadou proporcionality 
by mal byť cieľ, ktorý majú kótované 
spoločnosti splniť, časovo obmedzený 
a zostať v platnosti len dovtedy, kým sa 
v otázke rodového zloženia vrcholových 
orgánov nedosiahne udržateľný pokrok. 
Z tohto dôvodu by Komisia mala 



PE514.670v01-00 14/23 PR\940986SK.doc

SK

uplatňovanie tejto smernice pravidelne 
preskúmavať a podávať o ňom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. Účinnosť 
smernice sa skončí 31. decembra 2028. 
Komisia by mala v rámci svojho 
preskúmania posúdiť, či je nutné predĺžiť 
platnosť smernice nad rámec tohto 
obdobia.

uplatňovanie tejto smernice pravidelne 
preskúmavať a podávať o ňom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. Účinnosť 
smernice sa skončí 31. decembra 2028. 
Komisia by mala v rámci svojho 
preskúmania posúdiť, či je nutné predĺžiť 
platnosť smernice nad rámec tohto 
obdobia. Členské štáty by mali 
spolupracovať so sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou, aby ich 
účinne informovali o význame smernice 
a o jej transpozícii a vykonávaní. 
Informačné kampane by výrazne prispeli 
k zvýšeniu povedomia spoločností, ktoré 
nie sú kótované na burze, a podnietili by 
ich k proaktívnemu dosahovaniu rodovej 
vyváženosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „kótovaná spoločnosť“ je spoločnosť 
zaregistrovaná v niektorom z členských 
štátov, ktorej cenné papiere sú v jednom 
alebo viacerých členských štátoch prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 
2004/39/ES;

(1) „kótovaná spoločnosť“ je spoločnosť 
so sídlom v niektorom z členských štátov, 
ktorej akcie sú v jednom alebo viacerých 
členských štátoch prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu v zmysle článku 4 
ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Vylúčenie malých a stredných podnikov

Táto smernica sa nevzťahuje na malé 
a stredné podniky (ďalej len „ MSP “).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

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 % 

2. Počet pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, ktorý je potrebný na 
dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 1, 
predstavuje najmenej 40 %. Ak sa 
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podielu, ale nemá presiahnuť 49 %. nevýkonná rada skladá len z troch členov, 
je postačujúci pomer jeden ku dvom.

Or. en

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.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

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

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť podporovať rodovú vyváženosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti, a preto by sa 
nemali stanovovať žiadne výnimky. Smernica pri prijímaní vhodných 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 s otázkami týkajúcimi sa 
sektora.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak kótovaná spoločnosť neplní ciele 
stanovené v článku 4 ods. 1 alebo vlastné 

3. Ak kótovaná spoločnosť neplní ciele 
stanovené v článku 4 ods. 1 alebo vlastné 
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individuálne záväzky prijaté na základe 
odseku 1 tohto článku, musia informácie 
uvedené v odseku 2 tohto článku zahŕňať 
aj dôvody, kvôli ktorým spoločnosť ciele 
alebo záväzky neplní, ako aj opis opatrení, 
ktoré spoločnosť doteraz prijala alebo 
zamýšľa prijať, aby dané ciele alebo 
záväzky splnila.

individuálne záväzky prijaté na základe 
odseku 1 tohto článku, musí predložiť 
oznámenie týkajúce sa dôvodov, pre ktoré
spoločnosť ciele alebo záväzky neplní, ako 
aj opis opatrení, ktoré spoločnosť doteraz 
prijala alebo zamýšľa prijať, aby dané ciele 
alebo záväzky splnila. Toto vysvetlenie je 
súčasťou informácií uvedených v odseku 
2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby orgán alebo 
orgány určené v súlade s článkom 20 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania 
(prepracované znenie) boli tiež poverené 
presadzovaním, analýzou, monitorovaním 
a podporou rodovej vyváženosti 
vo vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností.

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby orgán alebo 
orgány určené v súlade s článkom 20 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania 
(prepracované znenie) boli tiež poverené 
presadzovaním, analýzou, monitorovaním 
a podporou rodovej vyváženosti 
vo vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností. Členské štáty v tejto súvislosti 
účinne spolupracujú so sociálnymi 
partnermi a občianskou spoločnosťou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vylúčenie z verejných výziev 
na predkladanie ponúk;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu zodpovednosť členských štátov a 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.



PR\940986SK.doc 19/23 PE514.670v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Spoluspravodajkyne vítajú návrh, ktorý nadväzuje na uznesenie Parlamentu s názvom Ženy 
a riadenie podnikov prijaté v roku 2011 a je reakciou na pretrvávajúce nerovnaké zastúpenie 
mužov a žien na vrcholových pozíciách spoločností. Navrhovaná smernica prispieva 
k ochrane zásady rovnosti ako základnej hodnoty EÚ a predstavuje konkretizáciu stratégie EÚ 
pre rodovú rovnosť na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach hospodárskeho života, tak 
ako to Európsky parlament pri mnohých príležitostiach pripomínal.

Rada v roku 1984 a v roku 1996 vydala dve odporúčania, ktorými povzbudzovala súkromný 
sektor k tomu, aby zvýšil zastúpenie žien na všetkých úrovniach rozhodovania, a vyzvala 
Európsku komisiu, aby v tomto ohľade prijala opatrenia. V marci 2011 Komisia začala dialóg 
s kótovanými spoločnosťami v EÚ a zverejnila výzvu Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok 
Európy, ku ktorej sa spoločnosti mohli prihlásiť, aby sa zaviazali zvýšiť zastúpenie žien 
vo svojich vrcholových orgánoch na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Avšak 
v priebehu prvého roka od jeho zverejnenia záväzok podpísalo len 24 spoločností.

Celkovo možno konštatovať, že pokrok pri zvyšovaní zastúpenia žien postupuje v celej EÚ 
veľmi pomaly1 a miera zlepšenia bola rozdielna a nerovnomerne rozdelená, od 5 % do 25 %. 
Z tohto dôvodu sú spoluspravodajkyne presvedčené o tom, že európsky zákonodarca by mal 
prijať primeraný právny predpis. 

Spoluspravodajkyne sa domnievajú, že článok 157 ods. 3 ZFEÚ predstavuje vhodný právny 
základ pre záväzné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa v otázkach zamestnania 
a povolania uplatňovala zásada rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s oboma 
pohlaviami. Tento právny základ potvrdil Výbor pre právne veci na svojom zasadnutí 
20. júna 2013.

Význam prijatia právneho predpisu EÚ

Mnohé členské štáty už roky prijímajú iniciatívy s cieľom účinne riešiť otázku rodovej 
vyváženosti. Niektoré členské štáty sa snažili zlepšiť nízke miery účasti žien vo vrcholových 
orgánoch pomocou prijímania právnych predpisov2, čím značne zrýchlili dosahovanie 
vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch. Ostatné len podporovali 
proaktívne iniciatívy a opatrenia spoločností, ktoré sa síce ukázali ako veľmi užitočné, ale 
stále nedostatočné na dosiahnutie hmatateľných výsledkov. Preto treba poukázať 

                                               
1 Od roku 2003 do roku 2011 narástol podiel žien vo vrcholových orgánoch z 8,5 % na 13,7 %, t. j. zvýšenie 
o 5,2 percentuálneho bodu za obdobie o niečo dlhšie než osem rokov. Ide o veľmi pomalú priemernú mieru 
zmeny dosahujúcu približne 0,6 percentuálneho bodu za rok. (Zdroj: správa EK o pokroku: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf).

2 Kým Belgicko, Francúzsko a Taliansko schválili záväzné kvóty spolu so sankciami, Holandsko a Španielsko 
schválili kvóty bez sankcií. Okrem toho Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko prijali predpisy týkajúce 
sa štátnych podnikov. (Zdroj: správa EK o pokroku)
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na rôznorodosť opatrení aj výsledkov v celej EÚ.

Vo Francúzsku sa podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností zahrnutých 
vo francúzskom indexe CAC 40 zvýšil od októbra 2010 do januára 2012 o 10 percentuálnych 
bodov na 22,3 %. V Taliansku, ktoré v roku 2011 prijalo zákon, ktorým sa od kótovaných 
spoločností a štátnych podnikov požaduje, aby do roku 2015 tretinu ich riadiacich pozícií 
a miest v dozorných radách zastávali ženy, sa v období medzi januárom 2012 a októbrom 
2012 zaznamenal nárast počtu žien vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností 
o 4,9 percentuálneho bodu.

V ostatných členských štátoch sa s cieľom podnietiť spoločnosti k tomu, aby do vysokých 
riadiacich funkcií vymenovávali viac žien, vykonávali iniciatívy zamerané na národnú 
samoreguláciu, dobrovoľné ciele a správu a riadenie spoločností (ako sú kódexy správania1).

Pozitívne účinky záväzných cieľov sú jasným dôkazom toho, že spoločnosti sa vedia riadiť 
opatreniami, ktoré zaručujú rodovo vyvážené prijímanie zamestnancov. Okrem toho treba 
poznamenať, že v členských štátoch, ktoré neprijali žiadne záväzné opatrenia, spoločnosti 
stále zaostávajú v dosahovaní akceptovateľnej rodovej vyváženosti.

Pevný spoločný rámec je nevyhnutný pre spoločnosti zapojené do cezhraničných činností, ako 
aj pre kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčky, pokiaľ ide o ich mobilitu a možnosti 
kariérneho rastu v rozhodovacích orgánoch. 

Nakoniec s cieľom efektívne riešiť výzvy, ktorým EÚ čelí v ťažkých časoch hospodárskej 
krízy, by sa mal v záujme dosiahnutia rastu, konkurencieschopnosti a lepších finančných 
výsledkov spoločností využiť všetok ľudský kapitál. Opatrenia zamerané na dosiahnutie 
väčšej rodovej vyváženosti vo výkonných orgánoch prispievajú k dosahovaniu tohto cieľa. 

Navrhovaná smernica 

Návrh, ktorý vychádza zo zásad rovnosti, transparentnosti, spravodlivej meritokracie a 
spoločných postupov a cieľov má silnú pridanú hodnotu. Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo 
smernice prinesie spoločnostiam len obmedzenú administratívnu záťaž. Smernica zvýši 
sociálnu spravodlivosť na pracovnom trhu a prispeje k hospodárskemu rastu tým, že sa budú 
plne využívať všetky dostupné zdroje, zručnosti a schopnosti tak, aby bol v plnej miere
využitý ľudský potenciál EÚ.

Návrh je navyše v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity.

Cieľ smernice:
Smernica má jednoznačný cieľ: dosiahnuť 40 % zastúpenie nedostatočne zastúpeného 
pohlavia na nevýkonných pozíciách vrcholových orgánov všetkých verejne kótovaných 

                                               

1 Národné kódexy správy a riadenia spoločností v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, 
Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve podporujú v rôznom rozsahu 
rodovú rôznorodosť vo vrcholových orgánoch spoločností.
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spoločností a vytvoriť náležitý rámec pre členské štáty a spoločnosti umožňujúci zavedenie 
efektívnych postupov s cieľom podpory rodovej rovnováhy vo vrcholových orgánoch 
všetkých kótovaných spoločností. Tým, že sa ženám ponúknu väčšie príležitosti obsadiť 
vedúce rozhodovacie pozície a prispieť svojimi zručnosťami k hospodárskym výsledkom 
spoločností, zlepší sa celková hospodárska správa a riadenie.

Rozsah pôsobnosti tejto smernice:
Spoluspravodajkyne berú na vedomie, že v navrhovanej smernici sa navrhuje dočasné 
opatrenie s cieľom stanoviť jasnú spoločnú stratégiu pre všetky členské štáty v záujme 
dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je: dosiahnuť do roku 2020 aspoň 40 % podiel 
nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi súkromných 
kótovaných spoločností a do roku 2018 rovnaký podiel v kótovaných spoločnostiach, ktoré sú 
verejnými podnikmi.

Smernica umožňuje členským štátom pri transpozícii zohľadňovať národné špecifiká. Členské 
štáty by preto mali úzko spolupracovať so spoločnosťami a zainteresovanými subjektmi 
s cieľom vytvoriť náležité postupy a mechanizmy, ktoré umožnia dosiahnuť 40 % cieľ pri 
dodržaní termínov stanovených v tejto smernici. 

Členské štáty, ktoré už majú zavedený svoj vlastný fungujúci systém, si ho budú môcť 
ponechať za predpokladu, že je pri dosahovaní cieľa, ktorým je zabezpečenie aspoň 40 % 
účasti nedostatočne zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch, rovnako efektívny ako 
navrhovaný systém. Členské štáty budú navyše musieť zaviesť primerané a odrádzajúce 
sankcie voči spoločnostiam, ktoré túto smernicu nedodržiavajú. 

Ak sa 40 % cieľ nepodarí dosiahnuť do roku 2018 v spoločnostiach v úplnom alebo 
čiastočnom vlastníctve štátu a do roku 2020 v súkromných spoločnostiach, členské štáty 
zabezpečia splnenie cieľa väčšej rodovej vyváženosti v spoločnostiach.

Konkrétne ustanovenia týkajúce sa kótovaných spoločností, ktoré sú verejnými podnikmi
Požiadavky v oblasti spravodlivosti a transparentnosti sú prísnejšie v prípade spoločností a 
podnikov v plnom alebo čiastočnom štátnom vlastníctve, ktoré je možné v zmysle článku 2 
písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES z 16. novembra 2006 nazývať verejnými podnikmi. 
Patria medzi ne akékoľvek podniky, na ktoré môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo 
nepriamy dominantný vplyv prostredníctvom ich vlastnenia, finančnej účasti v nich alebo 
predpisov, ktorými sa riadia. Vzhľadom na hospodársku a spoločenskú zodpovednosť 
takýchto spoločností má rozšírená transparentnosť a rovnosť zásadný význam. Je navyše 
nepopierateľné, že verejný sektor je v spoločnosti akýmsi vzorom a mal by preto zohľadňovať 
meritokraciu a sociálnu spravodlivosť. Členské štáty majú dominantný vplyv na takéto 
spoločnosti, a majú preto k dispozícii viac nástrojov, ktorými môžu zmeny dosiahnuť 
rýchlejšie. Z tohto hľadiska je základným cieľom spoločností vo vlastníctve štátu zabezpečiť 
rodovú rovnosť a intenzívnejšie zapojenie žien do ekonomického rozhodovania. Navrhovaná 
smernica preto nariaďuje, že takéto spoločnosti by mali splniť záväzok vyváženého 
zastúpenia vo vrcholových orgánoch skôr ako súkromné spoločnosti, konkrétne do roku 2018.

Hlavné body návrhu spoluspravodajkýň 
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Rozšírenie rozsahu pôsobnosti:
Spoluspravodajkyne zdôrazňujú, že je dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice s cieľom 
efektívne zvýšiť jej účinnosť a vplyv na všetky kótované spoločnosti.

– Všetky kótované spoločnosti by bez ohľadu na svoju veľkosť mali splniť cieľ stanovený 
smernicou. Táto požiadavka je odôvodnená ich hospodárskymi a sociálnymi povinnosťami 
a ich hospodárskym významom.

– Začlenenie sektorov, v ktorých prevláda jedno pohlavie: cieľ stanovený smernicou by mali 
splniť všetky kótované spoločnosti vzhľadom na ich hospodársky význam a hospodárske 
a sociálne povinnosti.

Záväzný postup:
Spoluspravodajkyne zdôrazňujú, že je potrebné výslovne uviesť, že smernica ukladá 
členským štátom a spoločnostiam povinnosť prijať účinné opatrenia s cieľom splniť daný 
cieľ.

Väčšia transparentnosť postupu vymenovania/voľby nevýkonných členov vrcholového 
orgánu:
Spoluspravodajkyne výrazne podporujú väčšiu transparentnosť postupu vymenovania a voľby 
členov vrcholového orgánu, pretože iba týmto spôsobom možno účinne zaručiť rozmanitosť a 
výber kandidátov na základe kritérií, ktoré zohľadňujú zásluhy.

Vyvážené zastúpenie: 
Spoluspravodajkyne sa domnievajú, že v záujme dosiahnutia rodovej rovnosti by spoločnosti 
mali prijímať opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečil najmenej 40 percentný podiel 
nedostatočne zastúpeného pohlavia. Keď má vrcholový orgán len troch nevýkonných členov, 
a preto nemožno splniť kvótu 40 % pre obe pohlavia, je pomer jeden ku dvom postačujúci. 

Neplnenie povinností:
Spoluspravodajkyne sa domnievajú, že spoločnosti, ktoré cieľ nesplnili, by okrem toho mali 
vysvetliť dôvody, pre ktoré neboli splnené ciele alebo záväzky, a uviesť konkrétne opatrenia, 
ktoré sa majú prijať, aby sa účinne zabezpečilo splnenie cieľa posilnenej rodovej vyváženosti.

Sankcie:
Okrem toho spoluspravodajkyne zdôrazňujú, že členské štáty musia stanoviť, že kótovaným 
spoločnostiam, ktoré nezavedú, neuplatňujú alebo nedodržiavajú predpokladané postupy 
vymenovania alebo voľby nevýkonných riadiacich pracovníkov, sa uložia účinné, primerané 
a odrádzajúce sankcie. Navrhujú, aby bol zoznam možných sankcií, ktorý navrhla Komisia, 
rozšírený o vylúčenie z verejných súťaží.

Spoluspravodajkyne zdôrazňujú význam účinných nadväzných opatrení a preskúmania. Na 
tento účel je nevyhnutné, aby členské štáty od roku 2017 každé dva roky prekladali správu o 
vykonávaní tejto smernice.

Posilniť informovanosť o smernici a jej účinnosť:
Spoluspravodajkyne sú presvedčené, že bude potrebné organizovať informačné a 
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komunikačné kampane s cieľom náležite a účinne informovať zainteresované strany a 
občanov o účinkoch tejto smernice na hospodárstvo a spoločnosť. Tieto informačné kampane 
by výrazne prispeli k zvýšeniu informovanosti spoločností, ktoré nie sú kótované na burze, a 
podnietili by ich k proaktívnemu dosiahnutiu rodovej vyváženosti.


