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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je podporiť rodovú rovnosť pri prijímaní ekonomických rozhodnutí v súlade s 
článkom 3 ods. 3 ZEÚ, najmä v prípade kótovaných spoločností, využiť dostupný potenciál 
talentov pre vyváženejšie rodové zastúpenie vo vrcholových orgánoch spoločností a prispieť 
tak k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a jej cieľu 
zvýšenia miery zamestnanosti žien na 75 % do roku 2020.  

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje ciele návrhu. Predovšetkým víta 
voľbu smernice ako nástroja na zavedenie harmonizovaného právneho systému v Únii, 
vytvorenie väčšej právnej istoty a zníženie administratívnej záťaže vyplývajúcej z rozdielneho 
vykonávania a uplatňovania zásad rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch v členských 
štátoch.  
Presadzovanie rodovej rovnosti je jedným z hlavných cieľov EÚ, ktorý je uvedený v jej 
zmluvách (článok 3 ods. 3 ZEÚ a články 8 a 157 ZFEÚ), ako aj v Charte základných práv 
(článok 23). Inštitúcie EÚ vyvinuli značné úsilie, aby podporili rodovú rovnosť pri prijímaní 
ekonomických rozhodnutí. V roku 2010 Komisia označila rovnosť pri prijímaní rozhodnutí za 
jednu z priorít svojej Charty žien [COM (2010)0078 final] a Stratégie rovnosti žien a mužov 
2010 – 2015 [COM (2010)0491 final]. V marci roku 2011 naštartovala podpredsedníčka 
Komisie Redingová iniciatívu Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy, v ktorej 
vyzvala kótované spoločnosti, aby sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť do roku 2020 podiel žien 
vo svojich vrcholových orgánoch na 40 %. Výzva na prihlásenie sa k tejto iniciatíve trvala 
jeden rok, podpísalo ju však iba 24 spoločností. 
Napriek tomuto úsiliu rodová nevyváženosť vo vedúcich pozíciách pretrváva. Podľa údajov 
Komisie je v súčasnosti vo vrcholových orgánoch najväčších kótovaných spoločností ženami 
obsadených 15,8 % miest. Pokrok v náprave tejto situácie je pomalý, pretože tento podiel sa 
ročne zvyšuje iba o 0,6 %. Výsledky sa v rôznych členských štátoch odlišujú. 
Návrh Komisie podporujú všetci komisári zastávajúci posty v oblasti hospodárstva: 
podpredseda Tajani (priemysel a podnikanie), podpredseda Almunia (hospodárska súťaž), 
podpredseda Rehn (hospodárske a menové záležitosti), komisár Barnier (vnútorný trh a 
služby), komisár Andor (zamestnanosť a sociálne veci), ako aj podpredsedníčka Viviane 
Redingová. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko určila niekoľko oblastí, ktoré sú predmetom 
osobitného záujmu tohto výboru a ktorými sa vo svojom príspevku zaoberá hlbšie. Ide najmä 
o fungovanie vnútorného trhu, právnu istotu spoločností a zohľadnenie preferencií 
spotrebiteľov pri prijímaní rozhodnutí na úrovni spoločností. Spravodajkyňa venuje náležitú 
pozornosť krehkej hospodárskej situácii v EÚ a tomu, ako môže tento návrh v kladnom 
zmysle prispieť k dosiahnutiu finančnej stability a dlhodobého hospodárskeho rastu.

Podľa údajov Európskej komisie stoja ženy za približne 70 % svetových spotrebiteľských 
rozhodnutí týkajúcich sa výdavkov. Viac žien vo vedúcich pozíciách by preto mohlo 
zabezpečiť lepšie pochopenie ekonomického správania a rozhodovania spotrebiteľov. 
Produkty a služby, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám a preferenciám spotrebiteľov, môžu 
zvýšiť objemy predaja. 
Ďalším kľúčovým prvkom je zabezpečenie právnej istoty pre spoločnosti, ktoré vykonávajú 
činnosť vo viacerých členských štátoch. Pravidlá, ktorých cieľom je podporovať rodovú 
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rovnosť vo vrcholových orgánoch spoločností, sa v súčasnosti v Únii rôznia. Tieto odlišnosti 
môžu mať nepriaznivý vplyv na fungovanie jednotného trhu. Spoločnosti, ktoré vykonávajú 
činnosť vo viacerých štátoch, potrebujú ucelený a spoľahlivý právny rámec, aby mohli v 
plnom rozsahu ťažiť z prístupu k jednotnému trhu a dosahovať primerané hospodárske 
výsledky. 
Čo sa týka súčasného hospodárskeho prostredia, početné kvalitatívne štúdie preukázali, že 
existuje pozitívny vzťah medzi rodovou rozmanitosťou v najvyššom vedení spoločnosti a jej 
finančnými výsledkami a ziskovosťou. To je dôvod, prečo vyššie zastúpenie žien vo 
vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností v Únii nielenže vyhovuje zásade 
rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie, ale môže mať aj pozitívny vplyv na organizačnú a 
finančnú výkonnosť dotknutých spoločností.
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je presvedčená, že v kontexte starnutia 
obyvateľstva v EÚ by nevyužívanie potenciálu polovice európskeho obyvateľstva, pokiaľ ide 
o vrcholové orgány podnikov, mohlo znamenať spomalenie rozvoja nášho hospodárstva, 
obnovy nášho finančného systému a využívania kapacity dostupného ľudského kapitálu. 
Vo svojich pozmeňujúcich návrhoch spravodajkyňa tiež vyzýva členské štáty, aby motivovali 
spoločnosti k tomu, aby dosahovali pokrok v dodržiavaní zásady rodovej rovnosti vo svojich 
vrcholových orgánoch, uľahčovaní prístupu žien k podnikateľským sieťam a utváraní svojej 
politiky v oblasti ľudských zdrojov tak, aby podporovala ženské talenty, a informovali o 
dosiahnutom pokroku.

Pozmeňujúce návrhy sú vyvážené a potvrdzujú pôvodné znenie tým, že posilňujú vyššie 
uvedené aspekty. Ich začlenením sa zvýši právna istota poskytovaná návrhom a posilnia sa 
kľúčové zásady rodovej rovnosti, čím sa zabezpečí súlad s článkom 23 Charty základných 
práv a článkami 8 a 157 ZFEÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Podľa údajov Komisie1 stoja ženy za 
väčšinou súčasných celosvetových 
spotrebiteľských výdavkov. Lepšie 
zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch 
by príslušným spoločnostiam umožnilo 
lepšie chápať potreby spotrebiteľov a ich 
ekonomické správanie. Mohli by teda 
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poskytovať tovar a služby, ktoré by vo 
väčšej miere zodpovedali dopytu 
spotrebiteľov.
________________________
1 Európska komisia, GR pre 
spravodlivosť: Women in economic 
decision-making in the EU: A Europe 
2020 initiative 2012 (Ženy pri prijímaní 
ekonomických rozhodnutí v EÚ: iniciatíva 
z roku 2012 v rámci stratégie Európa 
2020)

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Inštitúcie a agentúry EÚ by mali ísť 
príkladom a zlepšovať rodovú vyváženosť. 
Zásady stanovené v tejto smernici by mali 
byť začlenené do pravidiel, ktorými sa 
riadia interné postupy pre obsadzovanie 
pracovných miest uplatňované v 
Európskej komisii, Európskom 
parlamente a všetkých inštitúciách a 
agentúrach EÚ vrátane Európskej 
centrálnej banky. Vo všetkých inštitúciách 
EÚ je nevyhnutné rozvíjať účinnejšiu 
rodovú politiku, ktorá sa bude odrážať v 
prijímaní a vo vzdelávaní zamestnancov v 
jednotlivých inštitúciách EÚ a v ich 
každodennom fungovaní. Inštitúcie by 
preto mali zabezpečiť rodovú vyváženosť 
pri prijímaní pracovníkov na vyššie 
manažérske pozície vrátane generálnych 
riaditeľov, riaditeľov a vedúcich oddelení.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice

Odôvodnenie 6c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6c. Je nevyhnutné lepšie zabezpečiť 
rodovú vyváženosť na vedúcich pozíciách 
Komisie, ktorá je výkonným orgánom EÚ, 
aby sa dosiahlo lepšie zastúpenie 
európskych občanov. Od členských štátov 
sa preto žiada, aby na každú pozíciu v 
kolégiu komisárov navrhli kandidátov z 
radov mužov i žien, aby sa dosiahla lepšia 
rodová vyváženosť kolégia.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice

Odôvodnenie 6d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6d. Európska centrálna banka (ECB), 
európsky systém orgánov finančného 
dohľadu (ESFS) – vrátane Európskeho 
výboru pre systémové riziká (ESRB) – a 
európske orgány dohľadu (ESA) by mali 
dodržiavať všetky aspekty rovnosti a 
nediskriminácie na základe pohlavia. 
Dozorným radám európskych orgánov 
dohľadu by sa malo tiež odporučiť, aby 
na príslušné vypočutia v Európskom 
parlamente predložili rodovo vyvážený 
zoznam kandidátov na pozície predsedov a 
výkonných riaditeľov. Konečný výber 
kandidátov na tieto pozície by mal byť 
rodovo vyvážený. Rodovú vyváženosť je 
dôležité zabezpečiť aj v rámci riadiaceho 
výboru a poradných výborov ESRB.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice

Odôvodnenie 6e (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6e. Dozorná rada Európskej centrálnej 
banky (ECB) by mala mať rodovo 
vyvážené zloženie aj na pozíciách 
predsedu a podpredsedu Ak sa uvoľní vo 
výkonnej rade ECB pozícia, členské štáty, 
ktorých menou je euro, by mali byť 
vyzvané, aby na uvoľnené miesto navrhli 
dvoch kandidátov, jedného muža a jednu 
ženu. Členské štáty by mali byť takisto 
vyzvané, aby boli na pozície guvernérov 
národných centrálnych bánk vymenované 
ženy, aby sa dosiahla rodová vyváženosť v 
Rade guvernérov ECB a Generálnej rade 
ESRB.

Pozmeňujúci návrh 6
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 
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.

(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 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 
a finančnými výsledkami a ziskovosťou 
spoločnosti. Zvýšenie zastúpenia žien vo 
vrcholových orgánoch kótovaných 
spoločností v Únii preto môže mať 
pozitívny vplyv na organizačné a finančné
výsledky príslušných spoločností.
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Pozmeňujúci návrh 7
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 
nedostatočne, znamená to, že hospodárstva 
členských štátov v plnej miere nevyužívajú 
možnosti na dosiahnutie dlhodobo 
udržateľného rastu.

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

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Počet mužov v najvyšších 
rozhodovacích orgánoch spoločností v Únii 
aj naďalej výrazne prevažuje nad počtom 
žien, hoci existujú právne predpisy Únie, 
ktoré majú brániť diskriminácii na základe 
pohlavia a potláčať ju, ako aj odporúčania 

(10) Zastúpenie žien v najvyšších 
rozhodovacích orgánoch spoločností v Únii 
je aj naďalej výrazne nedostatočné, hoci 
existujú právne predpisy Únie, ktoré majú 
brániť diskriminácii na základe pohlavia a 
potláčať ju, ako aj odporúčania Rady, 



AD\938546SK.doc 9/24 PE507.984v02-00

SK

Rady, ktorých konkrétnym cieľom je 
zvýšiť prítomnosť žien pri prijímaní 
hospodárskych rozhodnutí, a na úrovni 
Únie boli prijaté opatrenia, ktoré 
povzbudzujú k samoregulácii. Rodová 
nevyváženosť je obzvlášť výrazná 
a kritická v súkromnom sektore, 
predovšetkým v kótovaných 
spoločnostiach. Podľa hlavného 
ukazovateľa, ktorý Komisia používa a 
ktorý vypovedá o rodovom zastúpení vo 
vrcholových orgánoch spoločností, zostáva 
podiel žien na najvyšších rozhodovacích 
pozíciách v podnikoch veľmi nízky. V 
januári 2012 predstavoval podiel žien vo 
vrcholových orgánoch najväčších 
kótovaných spoločností v členských 
štátoch priemerne len 13,7 %. Medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi bolo 
len 15 % žien.

ktorých konkrétnym cieľom je zvýšiť 
prítomnosť žien pri prijímaní 
hospodárskych rozhodnutí, a na úrovni 
Únie boli prijaté opatrenia, ktoré 
povzbudzujú k samoregulácii. Rodová 
nevyváženosť je obzvlášť výrazná 
a kritická v súkromnom sektore, 
predovšetkým v kótovaných 
spoločnostiach, aj keď niektoré inštitúcie 
a agentúry EÚ, ako je Európska centrálna 
banka, sa tiež vyznačujú veľmi 
problematickou rodovou nerovnováhou. 
Podľa hlavného ukazovateľa, ktorý 
Komisia používa a ktorý vypovedá o 
rodovom zastúpení vo vrcholových 
orgánoch spoločností, zostáva podiel žien 
na najvyšších rozhodovacích pozíciách 
v podnikoch veľmi nízky. V januári 2012 
predstavoval podiel žien vo vrcholových 
orgánoch najväčších kótovaných 
spoločností v členských štátoch priemerne 
len 13,7 %. Medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi bolo len 15 % žien.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Podiel žien vo vrcholových orgánoch 
spoločností rastie len veľmi pomaly, 
s priemerným ročným rastom vo výške iba 
0,6 percentuálneho bodu v priebehu 
minulých rokov. Jednotlivé členské štáty 
dosahujú rozdielnu mieru zlepšenia, čo 
vedie k veľmi rozdielnym výsledkom. 
Oveľa výraznejší pokrok bol zaznamenaný 
v členských štátoch, v ktorých sa zaviedli 
záväzné opatrenia. Je pravdepodobné, že
narastajúce rozdiely medzi členskými 
štátmi budú ešte väčšie, pretože jednotlivé 
členské štáty majú k zvýšeniu zastúpenia 
žien vo vrcholových orgánoch veľmi 
rozdielne prístupy.

(11) Podiel žien vo vrcholových orgánoch 
spoločností rastie len veľmi pomaly, 
s priemerným ročným rastom vo výške iba 
0,6 percentuálneho bodu v priebehu 
minulých rokov. Jednotlivé členské štáty 
dosahujú rozdielnu mieru zlepšenia, čo 
vedie k veľmi rozdielnym výsledkom. 
Oveľa výraznejší pokrok bol zaznamenaný 
v členských štátoch, v ktorých sa zaviedli 
záväzné opatrenia. Narastajúce rozdiely 
medzi členskými štátmi by mohli byť ešte 
väčšie, pretože jednotlivé členské štáty 
majú k zvýšeniu zastúpenia žien vo 
vrcholových orgánoch veľmi rozdielne 
prístupy. Členským štátom by sa preto 
malo odporúčať, aby si vymieňali 
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informácie a šírili najlepšie postupy 
zamerané na podporu rodovej vyváženosti 
vrátane úspechov, ktoré dosiahli 
spoločnosti s vrcholovými orgánmi, ktoré 
sa vyznačujú rodovou vyváženosťou, 
pokiaľ ide o ich zloženie.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Členské štáty by mali prijať stratégie, 
ktoré zabezpečia ich sociálno-kultúrny 
posun v prístupe k rodovej vyváženosti 
pomocou rozličných prostriedkov, ktoré 
podporia zastúpenie žien v hierarchii 
manažmentu a zavádzanie proaktívnych 
prístupov a opatrení zamestnávateľmi. K 
takým prostriedkom by mohlo patriť 
okrem iného presadzovanie pružného 
pracovného času alebo podpora 
vytvárania pracovných miest s ústretovým 
prístupom k rodine poskytovaním prístupu 
k zariadeniam dennej starostlivosti o deti.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Nekoordinované a rozdielne právne 
predpisy alebo neexistencia právnych 
predpisov na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ 
ide o rodovú vyváženosť vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností, 
nespôsobujú len rozdiely v počte žien 
medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi a v miere zlepšenia v 
členských štátoch, ale tiež obmedzujú 
vnútorný trh tým, že sa na európske 
kótované spoločnosti kladú rozdielne 

(12) Nekoordinované a rozdielne právne 
predpisy alebo neexistencia právnych 
predpisov na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ 
ide o rodovú vyváženosť vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností, 
nespôsobujú len rozdiely v počte žien 
medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi a v miere zlepšenia v 
členských štátoch, ale tiež obmedzujú 
vnútorný trh tým, že sa na európske 
kótované spoločnosti kladú rozdielne 
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požiadavky, pokiaľ ide o ich správu 
a riadenie. Tieto rozdielne právne a 
samoregulačné požiadavky na zloženie 
vrcholových orgánov spoločností môžu 
kótovaným spoločnostiam, ktoré pôsobia 
cezhranične, spôsobovať praktické 
komplikácie (najmä pri zakladaní 
dcérskych spoločností alebo pri fúziách 
a akvizíciách), tak ako môžu byť 
problematické aj pre kandidátov na pozície 
vo vrcholových orgánoch.

požiadavky, pokiaľ ide o ich správu 
a riadenie. Tieto rozdielne právne a 
samoregulačné požiadavky na zloženie 
vrcholových orgánov spoločností môžu 
kótovaným spoločnostiam, ktoré pôsobia 
cezhranične, spôsobovať praktické 
komplikácie (najmä pri zakladaní 
dcérskych spoločností alebo pri fúziách 
a akvizíciách), tak ako môžu byť 
problematické aj pre kandidátov na pozície 
vo vrcholových orgánoch. Ustanovenia 
tejto smernice by sa však mali 
presadzovať bez ohľadu na rôzne 
spôsoby, ktorými sú vyberaní nevýkonní 
riadiaci pracovníci vo vrcholových 
orgánoch európskych spoločností.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Jedným z hlavných faktorov 
správneho vykonávania tejto smernice je 
účinné uplatňovanie kritérií výberu 
nevýkonných riadiacich pracovníkov, 
ktoré by boli stanovené vopred, úplne 
transparentným spôsobom a v rámci 
ktorých by sa schopnosti kandidátov 
hodnotili rovnako bez ohľadu na ich 
pohlavie.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b. V kontexte starnúceho obyvateľstva 
a nedostatku kvalifikácií by nevyužívanie 
potenciálu polovice európskeho 
obyvateľstva pre vrcholové orgány 
podnikov mohlo brzdiť príležitosti k 
rozvoju hospodárstva a obnovu 
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finančného systému. Ak sa s polovicou 
dostupných talentov pre vedúce pozície 
ani neuvažuje, môže tým utrpieť samotný 
postup a kvalita vymenúvania, v dôsledku 
čoho by sa mohla prehĺbiť nedôvera voči 
podnikateľským mocenským štruktúram a 
mohlo by to viesť k obmedzeniam účinnej 
realizácie dostupného ľudského kapitálu. 
Systematické začleňovanie vhodných 
kandidátov oboch pohlaví zabezpečí, že 
noví členovia vrcholových orgánov budú 
vyberaní z tých najlepších kandidátov, 
mužov i žien, a že v rozhodovaní 
spoločností sa bude náležite odrážať 
zloženie spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 14
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 
oznámenia o uvoľnení určitej pozície a 
prijímaní kandidatúr a 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 
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podnikov.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Spoločnosti kótované na burzách sú 
mimoriadne hospodársky významné, 
viditeľné a ovplyvňujú trh ako celok.
Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa 
preto mali uplatňovať na kótované 
spoločnosti, ktoré sú definované ako 
spoločnosti zaregistrované v členskom 
štáte, ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu v 
zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s 
finančnými nástrojmi v jednom alebo 
viacerých členských štátoch. Tieto 
spoločnosti určujú normy pre celé 
hospodárstvo a dá sa očakávať, že ich 
postupy budú napodobňovať aj iné typy
spoločností. Verejný charakter kótovaných 
spoločností umožňuje, aby boli vo 
verejnom záujme viac regulované.

(17) Spoločnosti kótované na burzách sú 
mimoriadne hospodársky významné, 
viditeľné a ovplyvňujú trh ako celok. 
Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa 
preto mali uplatňovať na kótované 
spoločnosti, ktoré sú definované ako 
spoločnosti zaregistrované v členskom 
štáte, ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu v 
zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s 
finančnými nástrojmi v jednom alebo vo
viacerých členských štátoch. Tieto 
spoločnosti určujú normy pre celé 
hospodárstvo a dá sa očakávať, že ich 
postupy budú napodobňovať aj iné typy 
spoločností. Verejný charakter kótovaných 
spoločností umožňuje, aby boli primerane
regulované vo verejnom záujme .

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. Významnú úlohu v hospodárstve 
zohrávajú aj nekótované spoločnosti. V 
zásade by sa mohli zahrnúť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Keďže však 
situácia v rodovej oblasti nie je v týchto 
spoločnostiach vo všeobecnosti známa 
a keďže na zohľadnenie ich osobitných 
vlastností a rôznorodej povahy 
v jednotlivých členských štátoch a v rámci 
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členských štátov môžu byť potrebné 
osobitné opatrenia, ich zahrnutie by sa 
malo odložiť na neskôr. Komisia by mala 
dôkladne prešetriť všetky uvedené 
príslušné aspekty a predložiť na tento účel 
jednotný návrh.

Pozmeňujúci návrh 17
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.

(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. Táto 
výnimka týkajúca sa malých a stredných 
podnikov by sa mala vzťahovať na 
kótované a neskôr i nekótované
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V niekoľkých členských štátoch môže
alebo musí byť istý počet nevýkonných 
riadiacich pracovníkov vymenovaný alebo 
zvolený pracovníkmi spoločnosti a/alebo 
jej organizáciami pracovníkov v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi alebo bežnou 
praxou. Kvantitatívne ciele stanovené v 
tejto smernici by sa mali uplatňovať na 
všetkých nevýkonných riadiacich 
pracovníkov vrátane zástupcov 
zamestnancov. Praktické postupy, ktorými 
sa zabezpečí splnenie týchto cieľov 
a ktorými sa zohľadní skutočnosť, že 
niektorí nevýkonní riadiaci pracovníci sú 

(21) V niekoľkých členských štátoch môže 
alebo musí byť istý počet nevýkonných 
riadiacich pracovníkov vymenovaný alebo 
zvolený pracovníkmi spoločnosti a/alebo 
jej organizáciami pracovníkov v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi alebo bežnou 
praxou. Kvantitatívne ciele stanovené v 
tejto smernici by sa mali uplatňovať na 
všetkých nevýkonných riadiacich 
pracovníkov vrátane zástupcov 
zamestnancov. Praktické postupy, ktorými 
sa zabezpečí splnenie týchto cieľov 
a ktorými sa zohľadní skutočnosť, že 
niektorí nevýkonní riadiaci pracovníci sú 
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zástupcami zamestnancov, by však mali 
definovať príslušné členské štáty.

zástupcami zamestnancov, by však mali 
definovať príslušné členské štáty na 
základe dôkladných a rozsiahlych 
konzultácií so sociálnymi partnermi na 
vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Kótovaným spoločnostiam v Únii by
sa mala uložiť povinnosť, aby zaviedli
vhodné postupy s cieľom splniť konkrétne 
ciele týkajúce sa rodového zloženia ich 
vrcholových orgánov. Tieto kótované 
spoločnosti, v ktorých majú vo 
vrcholových orgánoch príslušníci 
nedostatočne zastúpeného pohlavia menej 
než 40 % pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, by mali vymenovať 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. Preto 
sa v smernici stanovuje cieľ, aby najmenej 
40 % nevýkonných riadiacich pracovníkov 
bolo z radov nedostatočne zastúpeného 
pohlavia do tohto dátumu. Tento cieľ sa 
v zásade týka len celkovej rodovej 
rôznorodosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi a nezasahuje do 
konkrétnej voľby jednotlivých riadiacich 
pracovníkov vyberaných zo širokej 
skupiny mužských a ženských kandidátov. 
Predovšetkým nevylučuje žiadneho 
konkrétneho kandidáta na pozíciu 
riadiaceho pracovníka, ani spoločnostiam 
alebo akcionárom nepredpisuje, akých 
konkrétnych riadiacich pracovníkov má 
vybrať. O vhodných členoch vrcholových 
orgánov teda aj naďalej rozhodujú 

(22) Kótované spoločnosti v Únii by mali 
prijať vhodné postupy s cieľom splniť
konkrétne ciele týkajúce sa rodového 
zloženia ich vrcholových orgánov. Tieto 
kótované spoločnosti, v ktorých majú vo 
vrcholových orgánoch príslušníci 
nedostatočne zastúpeného pohlavia menej 
než 40 % pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, by mali vymenovať na tieto 
pozície kandidátov na základe oznámenia 
o uvoľnení určitej pozície a prijímaní 
kandidatúr a 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. Preto sa v smernici stanovuje 
cieľ, aby najmenej 40 % nevýkonných 
riadiacich pracovníkov bolo z radov 
nedostatočne zastúpeného pohlavia do 
tohto dátumu. Tento cieľ sa v zásade týka 
len celkovej rodovej rôznorodosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi a 
nezasahuje do konkrétnej voľby 
jednotlivých riadiacich pracovníkov 
vyberaných zo širokej skupiny mužských a 
ženských kandidátov. Predovšetkým 
nevylučuje žiadneho konkrétneho 
kandidáta na pozíciu riadiaceho 
pracovníka, ani spoločnostiam alebo 
akcionárom nepredpisuje, akých 
konkrétnych riadiacich pracovníkov má 
vybrať. O vhodných členoch vrcholových 
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spoločnosti a akcionári. orgánov teda aj naďalej rozhodujú 
spoločnosti a akcionári.

Pozmeňujúci návrh 20
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 
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.

(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 oznámenia o uvoľnení určitej 
pozície a prijímaní kandidatúr a
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 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.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice

Odôvodnenie 31
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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

Pozmeňujúci návrh 22
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 vo vhodnej a ľahko 
prístupnej forme vo výročnej správe a na 
internetových stránkach a v prípade, že 
dotknutá spoločnosť daný cieľ ešte 
nesplnila, mala by podrobne uviesť 
opatrenia, ktoré na splnenie daného cieľa 
dosiaľ prijala a zamýšľa v budúcnosti 
prijať.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice

Článok 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú opatrenia, 
ktoré majú zabezpečiť vyváženejšie 
zastúpenie mužov a žien medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
kótovaných spoločností tým, že sa 
zavádzajú opatrenia, ktorých cieľom je 
urýchliť pokrok v oblasti rodovej 
vyváženosti, pričom sa spoločnostiam 
poskytuje dostatočný čas na vykonanie 
potrebných opatrení.

Touto smernicou sa stanovujú opatrenia, 
ktorými sa má dosiahnuť vyváženejšie 
zastúpenie mužov a žien medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
kótovaných spoločností tým, že sa 
zavádzajú opatrenia, ktorých cieľom je 
urýchliť pokrok v oblasti rodovej 
vyváženosti, pričom sa rešpektuje 
hospodársky a právny rámec členských 
štátov a spoločnostiam sa poskytuje 
dostatočný čas na vykonanie potrebných 
opatrení.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

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, vymenovali na tieto pozície 
kandidátov na základe oznámenia o 
uvoľnení určitej pozície a prijímaní 
kandidatúr a porovnávacej analýzy 
kvalifikácie každého kandidáta s 
uplatnením vopred stanovených, jasných a 
neutrálne formulovaných kritérií, aby sa 
dosiahol uvedený percentuálny podiel 
najneskôr do 1. januára 2020 alebo 
v prípade kótovaných spoločností, ktoré sú 
verejnými podnikmi, do 1. januára 2018.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3
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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 by členské štáty mohli 
odporučiť, 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.

Kritériá výberu uvedené v prvom 
pododseku sú jasné, transparentné a 
nediskriminačné. Sú stanovené vopred a 
sprístupnené všetkým kandidátom.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty stanovia vo svojich 
právnych predpisoch vhodnú fázu 
výberového konania nevýkonných 
riadiacich pracovníkov s cieľom 
dosiahnuť čo najefektívnejším spôsobom 
cieľ uvedený v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Ak sa výberové konanie uvedené v 
odseku 3 uskutočňuje na základe 
hlasovania akcionárov alebo 



PE507.984v02-00 20/24 AD\938546SK.doc

SK

zamestnancov, spoločnosti zabezpečia, aby 
boli hlasujúcim osobám poskytnuté 
náležité informácie o opatreniach 
stanovených v tejto smernici vrátane 
informácií o sankciách, ktoré môžu byť 
spoločnostiam uložené v prípade 
porušenia povinností.

Pozmeňujúci návrh 28
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

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Bez ohľadu na členstvo alebo 
usporiadanie musí správna rada zostať 
kolektívnym orgánom, ktorý spoločne 
zastupuje všetkých akcionárov. Vyžaduje 
sa od nej, aby vždy konala v záujme 
spoločnosti. Pozornosť je potrebné 
venovať najmä rodovej vyváženosti rady 
a zabezpečeniu rovnakého zastúpenia 
oboch pohlaví s cieľom úspešne 
zohľadňovať záujmy akcionárov a 
všeobecne zloženie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vyžadujú od kótovaných 
spoločností, aby raz ročne od [dva roky po 
prijatí] predkladali príslušným 
vnútroštátnym orgánom informácie o 
rodovom zastúpení v ich vrcholových 
orgánoch s rozlíšením medzi nevýkonnými 
a výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ako 
aj informácie o tom, aké opatrenia prijali 
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
4 ods. 1 a v odseku 1 tohto článku, a aby 
tieto informácie vhodným a dostupným 
spôsobom zverejňovali na svojich 
webových stránkach.

2. Členské štáty vyžadujú od kótovaných 
spoločností, aby raz ročne od [dva roky po 
prijatí] predkladali príslušným 
vnútroštátnym orgánom informácie o 
rodovom zastúpení v ich vrcholových 
orgánoch s rozlíšením medzi nevýkonnými 
a výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ako 
aj informácie o tom, aké opatrenia prijali 
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
4 ods. 1 a v odseku 1 tohto článku, a aby 
tieto informácie vhodným a ľahko
dostupným spôsobom zverejňovali na 
svojich webových stránkach formou 
výročnej správy.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty by mali vytvoriť vhodné 
stimuly s cieľom motivovať spoločnosti, 
aby dosahovali pokrok, pokiaľ ide 
o zabezpečenie dodržiavania zásad 
rodovej rovnosti v ich vrcholových 
orgánoch, a informovali o ňom; o 
rozšírenie možnosti akcionárov nájsť 
náležite kvalifikované uchádzačky a 
podporovať výmenu informácií a 
najlepších postupov; o uľahčenie prístupu 
žien k významným podnikateľským 
sieťam pre rozvoj podnikania; o utváranie 
politiky v oblasti ľudských zdrojov takým 
spôsobom, aby podporovala ženské talenty 
a zabezpečila, že vymiznú rodové 
predsudky;

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Ak kótovaná spoločnosť neplní ciele 
stanovené v článku 4 ods. 1 alebo vlastné 
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 podrobný opis 
opatrení, ktoré spoločnosť doteraz prijala 
alebo zamýšľa prijať, aby dané ciele alebo 
záväzky splnila.

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný súdny orgán vyhlási 
vymenovanie alebo výber nevýkonných 
riadiacich pracovníkov, ktoré boli 
vykonané v rozpore s vnútroštátnymi 
ustanoveniami prijatými v súlade s 
článkom 4 ods. 1, za neplatné alebo ich 
zruší.

(b) príslušný súdny orgán vyhlási 
vymenovanie alebo výber nevýkonných 
riadiacich pracovníkov, ktoré boli 
vykonané v rozpore s vnútroštátnymi 
ustanoveniami prijatými v súlade s 
článkom 4 ods. 1, za neplatné alebo ich 
zruší. Neplatnosť vymenovania alebo 
voľby nevýkonných riadiacich 
pracovníkov alebo ich zrušenie by nemalo 
mať vplyv na platnosť rozhodnutí 
prijatých radou.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6 
a 7, môžu členské štáty, ktoré už pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice 
zaviedli opatrenia na zabezpečenie
vyváženejšieho zastúpenia žien a mužov 
medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi kótovaných spoločností, 

Členský štát, ktorý sa už pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice 
usiloval o dosiahnutie vyváženejšieho 
zastúpenia žien a mužov medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
alebo všeobecne medzi riadiacimi 
pracovníkmi (výkonnými i nevýkonnými) 
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odložiť uplatnenie procedurálnych 
požiadaviek, ktoré sa týkajú menovania 
kandidátov a sú uvedené v článku 4 
ods. 1, 3, 4 a 5, ak môžu preukázať, že 
prostredníctvom týchto opatrení môžu
príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia byť zastúpení aspoň na 40 % 
pozícií nevýkonných riadiacich 
pracovníkov kótovaných spoločností, a to 
najneskôr do 1. januára 2020 alebo v 
prípade kótovaných spoločností, ktoré sú 
verenými podnikmi, do 1. januára 2018.

kótovaných spoločností, môže odložiť 
uplatňovanie článku 4, 5 a 6 tejto 
smernice v prípade kótovaných 
spoločností, ktoré sú verejnými podnikmi, 
ak sa domnieva, že príslušníci 
nedostatočne zastúpeného pohlavia budú
zastávať v priemere aspoň 40 % pozícií 
nevýkonných riadiacich pracovníkov alebo 
jednu tretinu pozícií riadiacich 
pracovníkov (výkonných i nevýkonných) 
týchto spoločností všeobecne, a to 
najneskôr do 1. januára 2020, alebo v 
prípade kótovaných spoločností, ktoré sú 
verejnými podnikmi, najneskôr do 
1. januára 2018. 

Členský štát, na ktorý sa uplatňuje tento 
odsek, o tom informuje Komisiu.
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