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Pozměňovací návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 157 odst. 3
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 19 této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Orgány a instituce EU by měly jít 
příkladem a genderovou vyváženost 
zlepšit. Zásady stanovené v této směrnici 
by měly být začleněny do pravidel, jimiž se 
řídí interní postupy pro obsazování 
pracovních míst uplatňované v Evropské 
komisi, Evropském parlamentu a všech 
institucích a agenturách EU, včetně 
Evropské centrální banky. Ve všech 
orgánech a institucích EU je nezbytné 
rozvíjet účinnější genderovou politiku, 
která se bude odrážet v přijímání a 
vzdělávání zaměstnanců v rámci 
jednotlivých orgánů a institucí EU i v 
každodenním fungování těchto orgánů a 
institucí. Za tímto účelem orgány a 
instituce zajistí genderovou vyváženost při 
přijímání pracovníků do vyšších 
manažerských pozic, včetně generální 
ředitelů, ředitelů a vedoucích oddělení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zajištění lepšího zastoupení 
společnosti v radách prostřednictvím 
genderové vyváženosti by dotčeným 
podnikům umožnilo hlubší pochopení 
potřeb spotřebitelů a jejich ekonomického 
chování, což by jim pomohlo lépe sladit 
nabídku s poptávkou a zajistit účinnější 
fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V rámci vedoucích pozic Komise, 
která je výkonným orgánem EU, je 
nezbytné lépe zajistit genderovou 
vyváženost, aby se dosáhlo lepšího 
zastoupení evropských občanů. Členské 
státy jsou proto žádány, aby na každou 
pozici ve sboru komisařů navrhly 
kandidáty z řad mužů i žen, aby bylo 
dosaženo lepší genderové vyváženosti 
tohoto sboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Evropská centrální banka (ECB), 
Evropský systém finančního dohledu 
(ESFS) – včetně Evropské rady pro 
systémová rizika (ESRB) – a evropské 
orgány dohledu (ESA) by měly dodržovat 
všechny aspekty rovnosti a 
nediskriminace na základě pohlaví. 
Dozorčí rady evropských orgánů dohledu 
by měly být rovněž vybízeny k tomu, aby v 
rámci příslušných slyšení v Evropském 
parlamentu předložily genderově vyvážený 
seznam kandidátů na pozice předsedů a 
výkonných ředitelů. Konečný výběr 
kandidátů na tyto pozice by měl být 
genderově vyvážený. Genderovou 
vyváženost je důležité zajistit také v rámci 
Řídícího výboru a poradních výborů 
ESRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Dozorčí rada Evropské centrální 
banky (ECB) by měla mít genderově 
vyvážené složení, a to včetně pozic 
předsedy a místopředsedy. Uvolní-li se ve 
Výkonné radě ECB jakákoli pozice, měly 
by být členské státy, jejichž měnou je euro, 
vyzvány k tomu, aby na uvolněné místo 
navrhly dva kandidáty, jednoho muže a 
jednu ženu. Členské státy by měly být 
rovněž vybízeny k tomu, aby guvernéry 
národních centrálních bank jmenovaly 
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ženy, aby bylo dosaženo genderové 
vyváženosti v rámci Rady guvernérů ECB 
a Generální rady ESRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Z existujících studií rovněž vyplývá, že 
rovnost mužů a žen na trhu práce může 
významným způsobem zlepšit hospodářský 
růst. Vyšší zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech v kotovaných 
společnostech v Unii bude přínosem nejen 
pro ženy jmenované do řídících a 
dozorčích orgánů, nýbrž také pomůže 
přilákat do společností ženské talenty a 
zajistit větší přítomnost žen na všech 
úrovních vedení a mezi pracovníky. Díky 
vyššímu podílu žen v řídících a dozorčích 
orgánech společností lze proto pozitivně 
působit na odstraňování rozdílů v 
zaměstnanosti mužů a žen i rozdílů v jejich 
odměňování. Jestliže se využije stávající 
potenciál talentu žen, značně se zlepší 
návratnost investic do vzdělání, a to jak pro 
jednotlivé ženy, tak i veřejný sektor. Pokud 
jsou ženy v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností v EU zastoupeny 
nedostatečně, znamená to, že hospodářství 
členských států plně nevyužívá příležitosti 
k dosažení dlouhodobého udržitelného 
růstu.

(9) Z existujících studií rovněž vyplývá, že 
rovnost mužů a žen na trhu práce může 
významným způsobem zlepšit hospodářský 
růst. Vyšší zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech v kotovaných 
společnostech v Unii bude přínosem nejen 
pro ženy jmenované do řídících a 
dozorčích orgánů, nýbrž také pomůže 
přilákat do společností ženské talenty a 
zajistit větší přítomnost žen na všech 
úrovních vedení a mezi pracovníky. Díky 
reprezentativnějšímu podílu žen v řídících 
a dozorčích orgánech společností lze proto 
pozitivně působit na odstraňování rozdílů v 
zaměstnanosti mužů a žen i rozdílů v jejich 
odměňování. Jestliže se využije stávající 
potenciál talentu žen, značně se zlepší 
návratnost investic do vzdělání, a to jak pro 
jednotlivé ženy, tak i veřejný sektor. Pokud 
jsou ženy v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností v EU zastoupeny 
nedostatečně, znamená to, že hospodářství 
členských států plně nevyužívá příležitosti 
k dosažení dlouhodobého udržitelného 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Počet mužů v nejvyšším vedení 
společností v Unii i nadále výrazně
převažuje nad počtem žen, třebaže existují 
právní předpisy Unie, které mají bránit 
diskriminaci na základě pohlaví a 
potlačovat ji, jakož i doporučení Rady, 
jejichž konkrétním cílem je zvýšit 
přítomnost žen při přijímání ekonomických 
rozhodnutí, a na úrovni Unie byla přijata 
opatření, která povzbuzují k samoregulaci.
Genderová nevyváženost je obzvláště 
značná a kritická v soukromém sektoru, a 
především v kotovaných společnostech.
Podle hlavního ukazatele, který Komise 
používá a který vypovídá o genderovém 
zastoupení v řídících a dozorčích orgánech 
společností, zůstává podíl žen zastávajících 
nejvyšší rozhodovací pozice ve firmách 
velmi nízký. V lednu 2012 zastávaly ženy 
řídících a dozorčích orgánech největších 
kotovaných společností v členských státech 
průměrně pouze 13,7 % míst a mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady jich bylo pouze 15 %.

(10) Ženy jsou ve srovnání s muži v 
nejvyšším vedení společností v Unii i 
nadále zastoupeny výrazně méně, třebaže 
existují právní předpisy Unie, které mají 
bránit diskriminaci na základě pohlaví a 
potlačovat ji, jakož i doporučení Rady, 
jejichž konkrétním cílem je zvýšit 
přítomnost žen při přijímání ekonomických 
rozhodnutí, a na úrovni Unie byla přijata
opatření, která povzbuzují k samoregulaci.
Genderová nevyváženost je obzvláště 
značná a kritická v soukromém sektoru, a 
především v kotovaných společnostech.
Podle hlavního ukazatele, který Komise 
používá a který vypovídá o genderovém 
zastoupení v řídících a dozorčích orgánech 
společností, zůstává podíl žen zastávajících 
nejvyšší rozhodovací pozice ve firmách 
velmi nízký. V lednu 2012 zastávaly ženy 
řídících a dozorčích orgánech největších 
kotovaných společností v členských státech 
průměrně pouze 13,7 % míst a mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady jich bylo pouze 15 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Počet mužů v nejvyšším vedení 
společností v Unii i nadále výrazně 
převažuje nad počtem žen, třebaže existují 
právní předpisy Unie, které mají bránit 
diskriminaci na základě pohlaví a 

(10) Počet mužů v nejvyšším vedení 
společností v Unii i nadále výrazně 
převažuje nad počtem žen, třebaže existují 
právní předpisy Unie, které mají bránit 
diskriminaci na základě pohlaví a 
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potlačovat ji, jakož i doporučení Rady, 
jejichž konkrétním cílem je zvýšit 
přítomnost žen při přijímání ekonomických 
rozhodnutí, a na úrovni Unie byla přijata 
opatření, která povzbuzují k samoregulaci. 
Genderová nevyváženost je obzvláště 
značná a kritická v soukromém sektoru, a 
především v kotovaných společnostech. 
Podle hlavního ukazatele, který Komise 
používá a který vypovídá o genderovém 
zastoupení v řídících a dozorčích orgánech 
společností, zůstává podíl žen zastávajících 
nejvyšší rozhodovací pozice ve firmách 
velmi nízký. V lednu 2012 zastávaly ženy 
řídících a dozorčích orgánech největších 
kotovaných společností v členských státech 
průměrně pouze 13,7 % míst a mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní
rady jich bylo pouze 15 %.

potlačovat ji, jakož i doporučení Rady, 
jejichž konkrétním cílem je zvýšit 
přítomnost žen při přijímání ekonomických 
rozhodnutí, a na úrovni Unie byla přijata 
opatření, která povzbuzují k samoregulaci. 
Genderová nevyváženost je obzvláště 
značná a kritická v soukromém sektoru, i 
když některé instituce a agentury EU, jako 
je např. Evropská centrální banka, se 
velmi problematickou genderovou 
nevyvážeností vyznačují také. Podle 
hlavního ukazatele, který Komise používá 
a který vypovídá o genderovém zastoupení 
v řídících a dozorčích orgánech 
společností, zůstává podíl žen zastávajících 
nejvyšší rozhodovací pozice ve firmách 
velmi nízký. V lednu 2012 zastávaly ženy 
řídících a dozorčích orgánech největších 
kotovaných společností v členských státech 
průměrně pouze 13,7 % míst a mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady jich bylo pouze 15 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Podíl žen, které jsou členy řídících a 
dozorčích orgánů společností, roste jen 
velmi pomalu, během posledních let ročně 
průměrně jen o 0,6 procentního bodu. 
Jednotlivé členské státy dosahují rozdílné 
míry zlepšení, což vede k velmi odlišným 
výsledkům. Výrazně větší pokrok byl 
zaznamenán v členských státech, ve 
kterých jsou zavedena závazná opatření. Je 
pravděpodobné, že narůstající rozdíly mezi 
členskými státy budou ještě větší, neboť 
jednotlivé členské státy zaujímají ke 
zvýšení zastoupení žen v řídících a 

(11) Podíl žen, které jsou členy řídících a 
dozorčích orgánů společností, roste jen 
velmi pomalu, během posledních let ročně 
průměrně jen o 0,6 procentního bodu. 
Jednotlivé členské státy dosahují rozdílné 
míry zlepšení, což vede k velmi odlišným 
výsledkům. Výrazně větší pokrok byl 
zaznamenán v členských státech, ve 
kterých jsou zavedena závazná opatření. 
Narůstající rozdíly mezi členskými státy by 
se mohly ještě prohloubit, neboť jednotlivé 
členské státy zaujímají ke zvýšení 
zastoupení žen v řídících a dozorčích 
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dozorčích orgánech velmi odlišné přístupy. orgánech velmi odlišné přístupy. Vybízí 
proto členské státy, aby si předávaly 
informace a sdílely osvědčené postupy, a 
mohly tak v zájmu dosažení lepších 
výsledků přijmout praktická a účinná 
opatření specificky zaměřená na 
prosazení genderové vyváženosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy by měly přijmout 
strategie, které je ze sociálně-kulturního 
hlediska posunou v jejich přístupu k 
genderové vyváženosti pomocí různých 
prostředků, jež podpoří zastoupení žen ve 
vedoucích manažerských pozicích a 
zavádění proaktivních metod a opatření ze 
strany zaměstnavatelů. Mezi takové 
prostředky by mohlo patřit mj. 
prosazování pružné pracovní doby či 
podpora vytváření pracovních míst, v 
rámci nichž se vychází vstříc rodině 
poskytováním přístupu k zařízením péče o 
děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nekoordinované a rozdílné právní (12) Nekoordinované a rozdílné právní 
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předpisy, či neexistence právní úpravy na 
vnitrostátní úrovni, pokud jde o
genderovou vyváženost v řídících a 
dozorčích orgánech kotovaných 
společností, způsobují, že v jednotlivých 
členských státech se liší počet žen mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a tempo zlepšení je odlišné. 
Tyto rozdíly navíc také brání vnitřnímu 
trhu, neboť na evropské kotované 
společnosti kladou, pokud jde o správu a 
řízení společnosti, různé požadavky. Tyto 
rozdílné právní a samoregulační požadavky 
ohledně zastoupení mužů a žen v řídících a 
dozorčích orgánech mohou kotovaným 
společnostem, které působí přes hranice, 
způsobovat praktické komplikace (zejména 
při zřizování dceřiných společností nebo 
při fúzích a akvizicích), stejně tak mohou 
být problematické pro kandidáty na pozice 
v řídících a dozorčích orgánech.

předpisy, či neexistence právní úpravy na 
vnitrostátní úrovni, pokud jde o 
genderovou vyváženost v řídících a 
dozorčích orgánech kotovaných 
společností, způsobují, že v jednotlivých 
členských státech se liší počet žen mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a tempo zlepšení je odlišné. 
Tyto rozdíly navíc také brání vnitřnímu 
trhu, neboť na evropské kotované 
společnosti kladou, pokud jde o správu a 
řízení společnosti, různé požadavky. Tyto 
rozdílné právní a samoregulační požadavky 
ohledně zastoupení mužů a žen v řídících a 
dozorčích orgánech mohou kotovaným 
společnostem, které působí přes hranice, 
způsobovat praktické komplikace (zejména 
při zřizování dceřiných společností nebo 
při fúzích a akvizicích), stejně tak mohou 
být problematické pro kandidáty na pozice 
v řídících a dozorčích orgánech. 
Ustanovení této směrnice by však měla být 
prováděna bez ohledu na různé způsoby, 
jimiž jsou členové dozorčí rady / 
nevýkonní členové správní rady v 
evropských společnostech vybíráni.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Jedním z hlavních faktorů řádného 
provádění této směrnice je účinné 
uplatňování kritérií výběru členů dozorčí 
rady / nevýkonných členů správní rady, 
jež by byla stanovena předem a zcela 
transparentně a v rámci nichž by 
kompetence kandidátů byly podrobeny 
stejnému hodnocení bez ohledu na jejich 
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pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Třebaže cílem této směrnice není 
harmonizovat vnitrostátní právní předpisy 
upravující výběrová řízení a kvalifikační 
kritéria do detailů, je přesto nezbytné 
zavést určité minimální normy, které 
budou od kotovaných společností, u 
kterých neexistuje vyvážené genderové 
zastoupení mužů a žen, požadovat, aby tyto 
společnosti přijímaly rozhodnutí o 
jmenování členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady na 
základě objektivního srovnávacího 
posouzení kvalifikací kandidátů z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků. Je to nutné k dosažení 
vyváženého zastoupení mužů a žen mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady. Pouze opatření na úrovni EU 
může účinně pomoci zajistit rovné 
konkurenční podmínky po celé Unii a 
zabránit komplikacím ve fungování 
podniků.

(14) Třebaže cílem této směrnice není 
harmonizovat vnitrostátní právní předpisy 
upravující výběrová řízení a kvalifikační 
kritéria do detailů, je přesto nezbytné 
zavést určité minimální normy, které 
budou od kotovaných společností, u 
kterých neexistuje vyvážené genderové 
zastoupení mužů a žen, požadovat, aby tyto 
společnosti přijímaly rozhodnutí o 
jmenování členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady na 
základě oznámení o uvolnění určité pozice 
a zahájení výběrového řízení a 
objektivního srovnávacího posouzení 
kvalifikací kandidátů z hlediska vhodnosti, 
způsobilosti a odborných výsledků. Je to 
nutné k dosažení vyváženého zastoupení 
mužů a žen mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady. 
Pouze opatření na úrovni EU může účinně 
pomoci zajistit rovné konkurenční 
podmínky po celé Unii a zabránit 
komplikacím ve fungování podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Třebaže cílem této směrnice není 
harmonizovat vnitrostátní právní předpisy 
upravující výběrová řízení a kvalifikační 
kritéria do detailů, je přesto nezbytné 
zavést určité minimální normy, které 
budou od kotovaných společností, u 
kterých neexistuje vyvážené genderové 
zastoupení mužů a žen, požadovat, aby
tyto společnosti přijímaly rozhodnutí o 
jmenování členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady na 
základě objektivního srovnávacího 
posouzení kvalifikací kandidátů z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků. Je to nutné k dosažení 
vyváženého zastoupení mužů a žen mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady. Pouze opatření na úrovni 
EU může účinně pomoci zajistit rovné 
konkurenční podmínky po celé Unii a 
zabránit komplikacím ve fungování 
podniků.

(14) Cílem této směrnice není 
harmonizovat vnitrostátní právní předpisy 
upravující výběrová řízení a kvalifikační 
kritéria do detailů. Členské státy jsou místo 
toho vybízeny k tomu, aby dodržovaly 
články 2, 3 a 8 SEU a článek 21 Listiny 
základních svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cílem Unie by proto mělo být zvýšit 
přítomnost žen v řídících a dozorčích 
orgánech společností, aby se posílil 
hospodářský růst a konkurenceschopnost 
evropských společností a na pracovním 
trhu se dosáhlo skutečné rovnosti žen a 
mužů. Tento cíl by se měl prosazovat 
prostřednictvím minimálních požadavků 
na pozitivní diskriminaci. Takové 
požadavky by měly mít formu závazných 

(16) Cílem Unie by proto mělo být zvýšit 
přítomnost žen v řídících a dozorčích 
orgánech společností, aby se posílil 
hospodářský růst a konkurenceschopnost 
evropských společností a na pracovním 
trhu se dosáhlo skutečné rovnosti žen a 
mužů. Tento cíl by se měl aktivně
prosazovat při současném zohledňování 
zásady subsidiarity.
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opatřeních, která stanoví kvantitativní cíl 
genderového složení řídících a dozorčích 
orgánů kotovaných společností, neboť 
členské státy i jiné země, které se rozhodly 
pro takový nebo podobný postup, dosahují 
při zlepšování nedostatečného zastoupení 
žen na ekonomických rozhodovacích 
pozicích nejlepších výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společnosti kotované na burzách jsou 
obzvláště ekonomicky důležité, známé a 
ovlivňují trh jako celek. Opatření 
stanovená v této směrnici by proto měla 
platit pro kotované společnosti, které jsou 
definovány jako společnosti založené v 
členském státě, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů v jednom nebo více 
členských státech. Tyto společnosti určují 
standardy pro celé hospodářství a dá se 
očekávat, že jejich počínání budou 
napodobovat i ostatní typy společností.
Veřejná povaha kotovaných společností 
opravňuje k tomu, aby byly ve veřejném 
zájmu více regulovány.

(17) Společnosti kotované na burzách jsou 
obzvláště ekonomicky důležité, známé a 
ovlivňují trh jako celek. Opatření 
stanovená v této směrnici by proto měla 
platit pro kotované společnosti, které jsou 
definovány jako společnosti založené v 
členském státě, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů v jednom nebo více 
členských státech. Tyto společnosti určují 
standardy pro celé hospodářství a dá se 
očekávat, že jejich počínání budou 
napodobovat i ostatní typy společností.
Veřejná povaha kotovaných společností 
opravňuje k tomu, aby byly ve veřejném 
zájmu přiměřeně regulovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Toine Manders
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společnosti kotované na burzách jsou 
obzvláště ekonomicky důležité, známé a 
ovlivňují trh jako celek. Opatření 
stanovená v této směrnici by proto měla 
platit pro kotované společnosti, které jsou 
definovány jako společnosti založené v 
členském státě, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů v jednom nebo více 
členských státech. Tyto společnosti určují 
standardy pro celé hospodářství a dá se 
očekávat, že jejich počínání budou 
napodobovat i ostatní typy společností. 
Veřejná povaha kotovaných společností 
opravňuje k tomu, aby byly ve veřejném 
zájmu více regulovány.

(17) Společnosti kotované na burzách jsou 
obzvláště ekonomicky důležité, známé a 
ovlivňují trh jako celek. Opatření 
stanovená v této směrnici by proto měla 
platit pro kotované společnosti, které jsou 
definovány jako společnosti založené v 
členském státě, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů v jednom nebo více 
členských státech. Tyto společnosti určují 
standardy pro celé hospodářství a dá se 
očekávat, že jejich počínání budou 
napodobovat i ostatní typy společností. 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Významnou úlohu v ekonomice 
hrají také nekótované společnosti. Proto 
by se tato směrnice měla v zásadě 
vztahovat i na ně. Vzhledem k tomu, že 
však genderová situace v těchto 
společnostech není obecně známá a že by 
zřejmě byla zapotřebí zvláštní ustanovení, 
jež by odrážela specifičnost a lišící se 
charakter těchto společností jak v rámci 
členských států, tak i mezi nimi, mělo by 
se k jejich začlenění do působnosti této 
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směrnice přistoupit až v pozdější fázi. 
Komise by měla prozkoumat všechny 
relevantní aspekty a následně za tímto 
účelem předložit návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice nemá platit pro 
mikropodniky a malé a střední podniky
(„MSP“) definované doporučením Rady 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a středních 
podniků, a to i v případě, že se jedná o 
kotované společnosti.

(18) Tato směrnice nemá platit pro 
mikropodniky a malé a střední podniky
(„MSP“) definované doporučením Rady 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a středních 
podniků. Tato výjimka by se měla
vztahovat jak na kotované MSP, tak na 
nekótované MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Podle vnitrostátních předpisů nebo 
praxe může nebo musí být ve více 
členských státech jistý počet členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
jmenován či zvolen pracovníky společnosti 
a/nebo jejich organizacemi. Kvantitativní 
cíle uvedené v této směrnici by měly platit 
pro všechny členy dozorčí rady/nevýkonné 
členy správní rady, včetně zástupců 
zaměstnanců. Praktické postupy, které 

(21) Podle vnitrostátních předpisů nebo 
praxe může nebo musí být ve více 
členských státech jistý počet členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
jmenován či zvolen pracovníky společnosti 
a/nebo jejich organizacemi. Kvantitativní 
cíle uvedené v této směrnici by měly platit 
pro všechny členy dozorčí rady/nevýkonné 
členy správní rady, včetně zástupců 
zaměstnanců. Praktické postupy, které 
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zajistí splnění těchto cílů a zohlední 
skutečnost, že někteří členové dozorčí 
rady/nevýkonní členové správní rady jsou 
zástupci zaměstnanců, by si však měly 
určit dotčené členské státy.

zajistí splnění těchto cílů a zohlední 
skutečnost, že někteří členové dozorčí 
rady/nevýkonní členové správní rady jsou 
zástupci zaměstnanců, by si však měly 
určit dotčené členské státy na základě 
důkladných a rozsáhlých konzultací se 
sociálními partnery na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Kotovaným společnostem v Unii by se 
mělo uložit za povinnost zavést vhodné 
postupy s cílem splnit konkrétní cíle 
týkající se genderového složení jejich 
řídících a dozorčích orgánů. Kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použít při tom 
předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020. Tato směrnice proto stanoví 
cíl, kterým je alespoň 40% zastoupení osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a který má být splněn do výše 
uvedeného data. Tento cíl se v zásadě týká 
pouze obecné genderové diverzity mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a v individuálních případech 
nezasahuje do konkrétní volby 
jednotlivých členů dozorčí rady/správní 
rady vybíraných ze široké skupiny 

(22) Kotovaným společnostem v Unii by se 
mělo uložit za povinnost zavést vhodné 
postupy s cílem splnit konkrétní cíle 
týkající se genderového složení jejich 
řídících a dozorčích orgánů. Kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě oznámení o uvolnění určité 
pozice a zahájení výběrového řízení a 
komparativní analýzy kvalifikace každého 
z nich a použít při tom předem určená, 
jasná, neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout 
tohoto podílu nejpozději do 1. ledna 2020. 
Tato směrnice proto stanoví cíl, kterým je 
alespoň 40% zastoupení osob nedostatečně 
zastoupeného pohlaví mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady a 
který má být splněn do výše uvedeného 
data. Tento cíl se v zásadě týká pouze 
obecné genderové diverzity mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady a v individuálních případech 
nezasahuje do konkrétní volby 
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mužských a ženských kandidátů. Zejména 
nevylučuje žádného konkrétního kandidáta 
na pozici člena dozorčí rady/správní rady, 
ani společnostem či akcionářům neukládá, 
jaké vybrat konkrétní členy dozorčí 
rady/správní rady. O vhodných členech 
tohoto orgánu tedy i nadále rozhodují 
společnosti a akcionáři.

jednotlivých členů dozorčí rady/správní 
rady vybíraných ze široké skupiny 
mužských a ženských kandidátů. Zejména 
nevylučuje žádného konkrétního kandidáta 
na pozici člena dozorčí rady/správní rady, 
ani společnostem či akcionářům neukládá, 
jaké vybrat konkrétní členy dozorčí 
rady/správní rady. O vhodných členech 
tohoto orgánu tedy i nadále rozhodují 
společnosti a akcionáři.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Kotovaným společnostem v Unii by se 
mělo uložit za povinnost zavést vhodné 
postupy s cílem splnit konkrétní cíle 
týkající se genderového složení jejich 
řídících a dozorčích orgánů. Kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použít při tom 
předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020. Tato směrnice proto stanoví 
cíl, kterým je alespoň 40% zastoupení osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a který má být splněn do výše 
uvedeného data. Tento cíl se v zásadě týká 
pouze obecné genderové diverzity mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a v individuálních případech 
nezasahuje do konkrétní volby 

(22) Kotované společnosti v Unii by měly
zavést vhodné postupy s cílem splnit 
konkrétní cíle týkající se genderového 
složení jejich řídících a dozorčích orgánů. 
Kotované společnosti, ve kterých je podíl 
osob nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použít při tom 
předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020. Tato směrnice proto stanoví 
cíl, kterým je alespoň 40% zastoupení osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a který má být splněn do výše 
uvedeného data. Tento cíl se v zásadě týká 
pouze obecné genderové diverzity mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a v individuálních případech 
nezasahuje do konkrétní volby 
jednotlivých členů dozorčí rady/správní 
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jednotlivých členů dozorčí rady/správní 
rady vybíraných ze široké skupiny 
mužských a ženských kandidátů. Zejména 
nevylučuje žádného konkrétního kandidáta 
na pozici člena dozorčí rady/správní rady, 
ani společnostem či akcionářům neukládá, 
jaké vybrat konkrétní členy dozorčí 
rady/správní rady. O vhodných členech 
tohoto orgánu tedy i nadále rozhodují 
společnosti a akcionáři.

rady vybíraných ze široké skupiny 
mužských a ženských kandidátů. Zejména 
nevylučuje žádného konkrétního kandidáta 
na pozici člena dozorčí rady/správní rady, 
ani společnostem či akcionářům neukládá, 
jaké vybrat konkrétní členy dozorčí 
rady/správní rady. O vhodných členech 
tohoto orgánu tedy i nadále rozhodují 
společnosti a akcionáři.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Kotovaným společnostem v Unii by se 
mělo uložit za povinnost zavést vhodné 
postupy s cílem splnit konkrétní cíle 
týkající se genderového složení jejich 
řídících a dozorčích orgánů. Kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použít při tom 
předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020. Tato směrnice proto stanoví 
cíl, kterým je alespoň 40% zastoupení
osob nedostatečně zastoupeného pohlaví 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 
členy správní rady a který má být splněn 
do výše uvedeného data. Tento cíl se v 
zásadě týká pouze obecné genderové 
diverzity mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady a 
v individuálních případech nezasahuje do 

(22) Kotované společnosti v Unii by měly 
být vybízeny k zavádění vhodných postupů
s cílem splnit konkrétní cíle týkající se 
genderového složení jejich řídících a 
dozorčích orgánů. Kotované společnosti, 
ve kterých podíl osob nedostatečně 
zastoupeného pohlaví na pozicích členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady nedosahuje přiměřené výše, by do 
takových pozic měly jmenovat kandidáty 
na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použít při tom 
předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020. Tato směrnice proto stanoví 
cíl, kterým je přiměřený podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a který má být splněn do výše 
uvedeného data. Tento cíl se v zásadě týká 
pouze obecné genderové diverzity mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady a v individuálních případech 
nezasahuje do konkrétní volby 
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konkrétní volby jednotlivých členů dozorčí 
rady/správní rady vybíraných ze široké 
skupiny mužských a ženských kandidátů.
Zejména nevylučuje žádného konkrétního 
kandidáta na pozici člena dozorčí 
rady/správní rady, ani společnostem či 
akcionářům neukládá, jaké vybrat 
konkrétní členy dozorčí rady/správní rady.
O vhodných členech tohoto orgánu tedy i 
nadále rozhodují společnosti a akcionáři.

jednotlivých členů dozorčí rady/správní 
rady vybíraných ze široké skupiny 
mužských a ženských kandidátů. Zejména 
nevylučuje žádného konkrétního kandidáta 
na pozici člena dozorčí rady/správní rady, 
ani společnostem či akcionářům neukládá, 
jaké vybrat konkrétní členy dozorčí 
rady/správní rady. O vhodných členech 
tohoto orgánu tedy i nadále rozhodují 
společnosti a akcionáři.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Členské státy mají rozhodující vliv na 
kotované společnosti, které jsou veřejnými 
podniky ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice 
Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 
2006 o zprůhlednění finančních vztahů 
mezi členskými státy a veřejnými podniky 
a o finanční průhlednosti uvnitř 
jednotlivých podniků. Díky tomuto 
rozhodujícímu vlivu mají k dispozici 
nástroje, které mohou nutnou změnu 
přinést rychleji. Takové společnosti by 
proto měly daný cíl, tj. alespoň 40 % členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady musí být osoby nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, splnit dříve.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Způsob určení počtu pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady, který je nutný pro splnění daného 
cíle, je třeba přesněji vymezit, neboť 
z důvodu velikosti většiny dozorčích 
rad/správních rad je matematicky pouze 
možné tento podíl (přesně 40 %) překročit, 
nebo nedodržet. Počet pozic v dozorčí 
radě/správní radě, který je nutný pro 
splnění daného cíle, by se proto měl 40 % 
co nejvíce blížit. Aby se zároveň zabránilo 
diskriminaci pohlaví, které mělo původně 
početní převahu, kotované společnosti by 
neměly mít povinnost jmenovat osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví do 
poloviny či více než poloviny pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady. Osoby nedostatečně zastoupeného 
pohlaví by proto například měly v dozorčí 
radě/správní radě složené ze tří či čtyř 
členů obsadit alespoň jednu pozici, 
v dozorčí radě/správní radě složené z pěti 
či šesti členů alespoň dvě pozice a 
v dozorčí radě/správní radě složené ze 
sedmi či osmi členů alespoň tři pozice.

(24) Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
který je nutný pro splnění daného cíle, by 
měl být určen jako přiměřený podíl. 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Způsob určení počtu pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady, který je nutný pro splnění daného 
cíle, je třeba přesněji vymezit, neboť 
z důvodu velikosti většiny dozorčích 
rad/správních rad je matematicky pouze 
možné tento podíl (přesně 40 %) překročit, 

(24) Způsob určení počtu pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady, který je nutný pro splnění daného 
cíle, je třeba přesněji vymezit, neboť 
z důvodu velikosti většiny dozorčích 
rad/správních rad je matematicky pouze 
možné tento přiměřený podíl překročit, 
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nebo nedodržet. Počet pozic v dozorčí 
radě/správní radě, který je nutný pro 
splnění daného cíle, by se proto měl 40 %
co nejvíce blížit. Aby se zároveň zabránilo 
diskriminaci pohlaví, které mělo původně 
početní převahu, kotované společnosti by 
neměly mít povinnost jmenovat osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví do 
poloviny či více než poloviny pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady. Osoby nedostatečně zastoupeného 
pohlaví by proto například měly v dozorčí 
radě/správní radě složené ze tří či čtyř 
členů obsadit alespoň jednu pozici, 
v dozorčí radě/správní radě složené z pěti 
či šesti členů alespoň dvě pozice a 
v dozorčí radě/správní radě složené ze 
sedmi či osmi členů alespoň tři pozice.

nebo nedodržet. Počet pozic v dozorčí 
radě/správní radě, který je nutný pro 
splnění daného cíle, by se proto měl 
přiměřenému podílu co nejvíce blížit. Aby 
se zároveň zabránilo diskriminaci pohlaví, 
které mělo původně početní převahu, 
kotované společnosti by neměly mít 
povinnost jmenovat osoby nedostatečně 
zastoupeného pohlaví do poloviny či více 
než poloviny pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady. 
Osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví 
by proto například měly v dozorčí 
radě/správní radě složené ze tří či čtyř 
členů obsadit alespoň jednu pozici, 
v dozorčí radě/správní radě složené z pěti 
či šesti členů alespoň dvě pozice a 
v dozorčí radě/správní radě složené ze 
sedmi či osmi členů alespoň tři pozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V souladu s touto judikaturou by měly 
členské státy zajistit, aby výběr nejlépe 
kvalifikovaných kandidátů na pozice členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady vycházel z komparativní analýzy 
kvalifikace každého z kandidátů na základě 
předem určených, jasných, neutrálně 
formulovaných a jednoznačných kritérií. 
Mezi příklady typů kritérií výběru, které 
mohou společnosti používat, patří odborná 
zkušenost s řídícími a/nebo dozorčími 
úkoly, znalosti konkrétních oblastí, jako 
jsou finance, kontrola či řízení lidských 
zdrojů, vůdčí a komunikační dovednosti a 
schopnosti navazovat kontakty. Kandidát 
nedostatečně zastoupeného pohlaví by měl 

(26) V souladu s touto judikaturou by měly 
členské státy zajistit, aby výběr nejlépe 
kvalifikovaných kandidátů na pozice členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady vycházel z oznámení o uvolnění 
určité pozice a zahájení výběrového řízení 
a komparativní analýzy kvalifikace 
každého z kandidátů na základě předem 
určených, jasných, neutrálně 
formulovaných a jednoznačných kritérií. 
Mezi příklady typů kritérií výběru, které 
mohou společnosti používat, patří odborná 
zkušenost s řídícími a/nebo dozorčími 
úkoly, znalosti konkrétních oblastí, jako 
jsou finance, kontrola či řízení lidských 
zdrojů, vůdčí a komunikační dovednosti a 
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být upřednostněn, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví a pokud 
objektivní posouzení, které zohlednilo
všechna kritéria týkající se konkrétních 
kandidátů, nerozhodlo ve prospěch 
kandidáta opačného pohlaví.

schopnosti navazovat kontakty. Kandidát 
nedostatečně zastoupeného pohlaví by měl 
být upřednostněn, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví a pokud 
objektivní posouzení, které zohlednilo 
všechna kritéria týkající se konkrétních 
kandidátů, nerozhodlo ve prospěch 
kandidáta opačného pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice má zlepšit genderovou 
vyváženost mezi členy řídících a dozorčích 
orgánů společností kotovaných na burzách, 
a přispět tak k realizaci zásady rovného 
zacházení mezi muži a ženami, která je 
považována za základní právo Unie.
Kotované společnosti by proto měly mít 
povinnost zveřejňovat na žádost 
neúspěšného kandidáta nejen kvalifikační 
kritéria, na nichž byl založen výběr, ale 
také objektivní srovnávací posouzení 
těchto kritérií, a případně rovněž důvody, 
které rozhodly ve prospěch kandidáta, 
který není osobou nedostatečně 
zastoupeného pohlaví. Tato omezení 
výkonu práva na respektování soukromého 
života (spočívající ve zpracování osobních 
údajů) uznaného v článcích 7 a 8 Listiny a 
povinnost kotovaných společností, aby 
takové informace předkládaly na požádání 
neúspěšnému kandidátovi, jsou nezbytná a 
v souladu se zásadou proporcionality 
skutečně splňují všeobecně uznávané cíle 
obecného zájmu. Proto jsou v souladu s 
požadavky kladenými na taková omezení 

(28) Tato směrnice má zlepšit genderovou 
vyváženost mezi členy řídících a dozorčích 
orgánů společností kotovaných na burzách,
a přispět tak k realizaci zásady rovného 
zacházení mezi muži a ženami, která je 
považována za základní právo Unie.
Kotované společnosti by proto měly být v 
případě potřeby schopny zveřejňovat na 
žádost neúspěšného kandidáta nejen 
kvalifikační kritéria, na nichž byl založen 
výběr, ale také objektivní srovnávací 
posouzení těchto kritérií, a případně rovněž 
důvody, které rozhodly ve prospěch 
kandidáta, který není osobou nedostatečně 
zastoupeného pohlaví. Tato omezení 
výkonu práva na respektování soukromého 
života (spočívající ve zpracování osobních 
údajů) uznaného v článcích 7 a 8 Listiny a 
povinnost kotovaných společností, aby 
takové informace předkládaly na požádání 
neúspěšnému kandidátovi, jsou nezbytná a 
v souladu se zásadou proporcionality 
skutečně splňují všeobecně uznávané cíle 
obecného zájmu. Proto jsou v souladu s 
požadavky kladenými na taková omezení 
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stanovenými v čl. 52 odst. 1 Listiny a s 
příslušnou judikaturou Soudního dvora.

stanovenými v čl. 52 odst. 1 Listiny a s 
příslušnou judikaturou Soudního dvora.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pokud se neúspěšný kandidát, osoba 
nedostatečně zastoupeného pohlaví, 
domnívá, že je stejně kvalifikovaný jako 
jmenovaný kandidát opačného pohlaví, 
dotčená kotovaná společnost by měla být 
povinna prokázat správnost své volby.

(29) Pokud se neúspěšný kandidát, osoba 
nedostatečně zastoupeného pohlaví, 
domnívá, že je stejně kvalifikovaný jako 
jmenovaný kandidát opačného pohlaví, 
dotčená kotovaná společnost by měla být 
schopna prokázat správnost své volby.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by pro případy porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
měly stanovit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které by mj. mohly 
zahrnovat správní pokuty či ustanovení, že 
příslušný soudní orgán prohlásí jmenování 
nebo volbu kandidáta na člena dozorčí 
rady/nevýkonného člena správní rady, 
které proběhly v rozporu s vnitrostátními 
ustanoveními přijatými podle čl. 4 odst. 1, 
za neplatné či je zruší.

(30) Členské státy by pro případy porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
měly stanovit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které by mj. mohly 
zahrnovat správní pokuty či ustanovení, že 
příslušný soudní orgán prohlásí jmenování 
nebo volbu kandidáta na člena dozorčí 
rady/nevýkonného člena správní rady, 
které proběhly v rozporu s vnitrostátními 
ustanoveními přijatými podle čl. 4 odst. 1, 
za neplatné či je zruší, nebo nucené 
rozpuštění, jež v případě závažného a 
opakovaného porušování povinností 
nařídí příslušný soudní orgán, přičemž je 
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nutno plně dodržet řádné procesní záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by pro případy porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
měly stanovit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které by mj. mohly 
zahrnovat správní pokuty či ustanovení, že 
příslušný soudní orgán prohlásí jmenování 
nebo volbu kandidáta na člena dozorčí 
rady/nevýkonného člena správní rady, 
které proběhly v rozporu s vnitrostátními 
ustanoveními přijatými podle čl. 4 odst. 1, 
za neplatné či je zruší.

(30) Členské státy by pro případy porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
měly stanovit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které by mj. mohly 
zahrnovat správní pokuty či ustanovení, že 
příslušný soudní orgán prohlásí jmenování 
nebo volbu kandidáta na člena dozorčí 
rady/nevýkonného člena správní rady, 
které proběhly v rozporu s vnitrostátními 
ustanoveními přijatými podle čl. 4 odst. 1, 
za neplatné či je zruší. Pokud kotované 
společnosti usazené v Unii nesplní cíl 40 
%, nepovažuje se to za neplnění 
povinností podle této směrnice. Za 
neplnění povinnosti podle této směrnice se 
však považuje, nedodržují-li postupy, které 
byly stanoveny s cílem pomoci jim tento 
cíl splnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Protože genderové složení 
pracovníků má přímý vliv na dostupnost 
kandidátů nedostatečně zastoupeného 

vypouští se
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pohlaví, mohou členské státy stanovit, že 
dotčená společnost nemá mít povinnost 
splnit cíl stanovený směrnicí, pokud osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví tvoří 
méně než 10 % pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by měly od kotovaných 
společností požadovat, aby každoročně 
předkládaly příslušným vnitrostátním 
orgánům informace o genderovém složení 
svých řídících a dozorčích orgánů, jakož i 
informace o tom, jak se jim daří plnit cíle 
stanovené v této směrnici, a umožnily tak 
těmto orgánům posoudit pokrok, kterého 
každá kotovaná společnost v oblasti 
genderové vyváženosti dosáhla. Tyto 
informace by měly být zveřejněny a v 
případě, že dotčená společnost daný cíl 
ještě nesplnila, měla by uvést opatření, 
která pro splnění daného cíle doposud 
přijala a hodlá v budoucnosti přijmout.

(34) Členské státy by měly od kotovaných 
společností požadovat, aby každoročně 
předkládaly příslušným vnitrostátním 
orgánům informace o genderovém složení 
svých řídících a dozorčích orgánů, jakož i 
informace o tom, jak se jim daří plnit cíle 
stanovené v této směrnici, a umožnily tak 
těmto orgánům posoudit pokrok, kterého 
každá kotovaná společnost v oblasti 
genderové vyváženosti dosáhla. Tyto 
informace by měly být ve vhodné a snadno 
přístupné formě zveřejněny ve výroční 
zprávě a na internetových stránkách a v 
případě, že dotčená společnost daný cíl 
ještě nesplnila, měla by uvést veškerá
opatření, která pro splnění daného cíle 
doposud přijala a hodlá v budoucnosti 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je možné, že některé členské státy 
zavedly opatření pro zajištění 
vyváženějšího zastoupení žen a mužů mezi 
členy v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností ještě předtím, než 
tato směrnice vstoupila v platnost.
Takovým členským státům by mělo být 
umožněno uplatňovat tato opatření namísto 
procedurálních náležitostích týkajících se 
jmenování kandidátů, pokud mohou 
prokázat, že pomocí jimi přijatých opatření 
lze cíle ohledně zastoupení nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, kterým je alespoň 
40% podíl tohoto pohlaví mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady kotovaných společností, dosáhnout 
stejně účinně, a to nejpozději do 1. ledna 
2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
nejpozději do 1. ledna 2018.

(35) Je možné, že některé členské státy 
zavedly opatření pro zajištění 
vyváženějšího zastoupení žen a mužů mezi 
členy v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností ještě předtím, než 
tato směrnice vstoupila v platnost.
Takovým členským státům by mělo být 
umožněno uplatňovat tato opatření namísto 
procedurálních náležitostí týkajících se 
jmenování kandidátů, pokud mohou 
prokázat, že pomocí jimi přijatých opatření 
lze cíle ohledně zastoupení nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, kterým přiměřený
podíl tohoto pohlaví mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
kotovaných společností, dosáhnout stejně 
účinně, a to nejpozději do 1. ledna 2020 
nebo, v případě kotovaných společností, 
které jsou veřejnými podniky, nejpozději 
do 1. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví opatření, která mají 
zajistit vyváženější zastoupení mužů a žen 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 
členy správní rady kotovaných společnosti 
tím, že zavádí opatření, jejichž cílem je 
urychlit pokrok v oblasti genderové 
vyváženosti, přičemž společnostem 
poskytuje dostatek času na provedení 
nezbytných opatření.

Tato směrnice stanoví opatření s cílem 
dosáhnout vyváženějšího zastoupení mužů 
a žen mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
kotovaných společnosti tím, že zavádí 
opatření, jejichž cílem je urychlit pokrok 
v oblasti genderové vyváženosti, přičemž 
společnostem poskytuje dostatek času na 
provedení nezbytných opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví opatření, která mají 
zajistit vyváženější zastoupení mužů a žen 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 
členy správní rady kotovaných společnosti 
tím, že zavádí opatření, jejichž cílem je 
urychlit pokrok v oblasti genderové 
vyváženosti, přičemž společnostem 
poskytuje dostatek času na provedení 
nezbytných opatření.

Tato směrnice stanoví opatření, která mají 
zajistit vyváženější zastoupení mužů a žen 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 
členy správní rady kotovaných společnosti 
tím, že zavádí opatření, jejichž cílem je 
urychlit pokrok v oblasti genderové 
vyváženosti při současném respektování 
hospodářského a právního rámce 
členských států, přičemž společnostem 
poskytuje dostatek času na provedení 
nezbytných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, do 
takových pozic jmenovaly kandidáty na 
základě komparativní analýzy kvalifikace 
každého z nich a použily při tom předem 
určená, jasná, neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout 
tohoto podílu nejpozději do 1. ledna 2020 
nebo, v případě kotovaných společností, 
které jsou veřejnými podniky, nejpozději 
do 1. ledna 2018.

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, do 
takových pozic jmenovaly kandidáty na 
základě oznámení o uvolnění určité pozice 
a zahájení výběrového řízení a 
komparativní analýzy kvalifikace každého 
z nich a použily při tom předem určená, 
jasná, neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout 
tohoto podílu nejpozději do 1. ledna 2020 
nebo, v případě kotovaných společností, 
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které jsou veřejnými podniky, nejpozději 
do 1. ledna 2018.

Or. en

Odůvodnění

Má-li model pozitivních opatření fungovat, je třeba zajistit větší transparentnost v první fázi 
procesu. Případní kandidáti musí vědět o tom, že se určitá pozice uvolní a že se o ni mohou 
ucházet podáním žádosti či vyjádřením zájmu. Jinak by bylo obtížné správně načasovat lhůty 
pro podávání žádostí, jednoznačně stanovit kandidáty a obecně dodržovat jednotlivé fáze 
řízení. Následně by v případě, že nastane problém, byla ztížena možnost podat stížnost, která 
by byla z právního hlediska odůvodněná.

Pozměňovací návrh 48
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, do 
takových pozic jmenovaly kandidáty na 
základě komparativní analýzy kvalifikace 
každého z nich a použily při tom předem 
určená, jasná, neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout
tohoto podílu nejpozději do 1. ledna 2020 
nebo, v případě kotovaných společností, 
které jsou veřejnými podniky, nejpozději 
do 1. ledna 2018.

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, do 
takových pozic jmenovaly kandidáty na 
základě komparativní analýzy kvalifikace 
každého z nich a použily při tom předem 
určená, jasná a neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria, jež budou stanovena 
tak, aby těmto společnostem pomohla v 
jejich úsilí o dosažení tohoto podílu 
nejpozději do 1. ledna 2020 nebo, 
v případě kotovaných společností, které 
jsou veřejnými podniky, nejpozději do 1. 
ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Toine Manders
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, do 
takových pozic jmenovaly kandidáty na 
základě komparativní analýzy kvalifikace 
každého z nich a použily při tom předem 
určená, jasná, neutrálně formulovaná a 
jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout 
tohoto podílu nejpozději do 1. ledna 2020 
nebo, v případě kotovaných společností, 
které jsou veřejnými podniky, nejpozději 
do 1. ledna 2018.

1. Členské státy vybízí k tomu, aby 
kotované společnosti, ve kterých podíl 
osob nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nedosahuje přiměřené 
výše, do takových pozic jmenovaly 
kandidáty na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z nich a použily při 
tom předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
nejpozději do 1. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
který je nezbytný pro splnění cíle 
stanoveného v odstavci 1, má co nejvíce
odpovídat 40% podílu, avšak nemá 
překročit 49 %.

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
který je nezbytný pro splnění cíle 
stanoveného v odstavci 1, by měl
odpovídat přiměřenému podílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby členské státy dosáhly cíle 
stanoveného v odstavci 1, zajistí, aby byl 
při výběru členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví, pod 
podmínkou, že objektivní posouzení, které 
zohlednilo všechna kritéria týkající se 
konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve 
prospěch kandidáta opačného pohlaví.

3. Aby členské státy dosáhly cíle 
stanoveného v odstavci 1, mohly by vybízet 
k tomu, aby byl při výběru členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví, pod 
podmínkou, že objektivní posouzení, které 
zohlednilo všechna kritéria týkající se 
konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve 
prospěch kandidáta opačného pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby členské státy dosáhly cíle 
stanoveného v odstavci 1, zajistí, aby byl 
při výběru členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví, pod 
podmínkou, že objektivní posouzení, které 
zohlednilo všechna kritéria týkající se 
konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve 
prospěch kandidáta opačného pohlaví.

3. Aby členské státy dosáhly cíle 
stanoveného v odstavci 1, zajistí, aby byl 
při výběru členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných 
výsledků stejně kvalifikovaný jako 
kandidát opačného pohlaví, pod 
podmínkou, že objektivní posouzení, které 
zohlednilo všechna kritéria týkající se 
konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve 
prospěch kandidáta opačného pohlaví.

Kritéria výběru uvedená v prvním 
pododstavci musí být jasná, transparentní 
a nediskriminační. Jsou stanovena 
předem a jsou zpřístupněna všem 
kandidátům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy ve svých právních 
předpisech stanoví vhodnou fázi 
výběrového řízení pro členy dozorčí rady / 
nevýkonné členy správní rady, aby bylo co 
nejúčinnějším způsobem dosaženo cíle 
uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Je-li výběrové řízení uvedené v 
odstavci 3 prováděno na základě 
hlasování akcionářů nebo zaměstnanců, 
společnosti zajistí, aby byly hlasujícím 
osobám poskytnuty náležité informace o 
opatřeních stanovených v této směrnici, 
včetně informací o sankcích, které mohou 
být společnosti uloženy v případě porušení 
povinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti měly povinnost zveřejnit na 
žádost neúspěšného kandidáta kvalifikační 
kritéria, na nichž byl výběr kandidátů 
založen, dále objektivní srovnávací 
posouzení těchto kritérií, a případně 
důvody, které rozhodly ve prospěch 
kandidáta opačného pohlaví.

4. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti byly v případě potřeby schopny
zveřejnit na žádost neúspěšného kandidáta 
kvalifikační kritéria, na nichž byl výběr 
kandidátů založen, dále objektivní 
srovnávací posouzení těchto kritérií, a 
případně důvody, které rozhodly ve 
prospěch kandidáta opačného pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy mohou stanovit, že se cíl 
stanovený v odstavci 1 nevztahuje na 
kotované společnosti, v nichž osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví tvoří 
méně než 10 % pracovníků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o velké kotované společnosti, základ přijímacího řízení pro členy dozorčí rady / 
nevýkonné členy správní rady není zdaleka tvořen pouze pracovníky těchto společností. Zcela 
běžné je externí výběrové řízení. Dávat do přímé souvislosti genderovou rovnováhu mezi 
pracovníky společnosti s možnostmi mít genderově vyváženou radu by proto nedávalo smysl. 
Na základě tohoto ustanovení by navíc některé společnosti mohly být velmi kontraproduktivně 
motivovány k nečinnosti v oblasti zlepšování genderové vyváženosti mezi svými pracovníky.

Pozměňovací návrh 57
Toine Manders



AM\933679CS.doc 33/38 PE508.311v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti přijaly individuální závazky, 
pokud jde o vyvážené zastoupení obou 
pohlaví mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní 
rady, které mají být splněny nejpozději do 
1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
do 1. ledna 2018.

1. Členské státy mohou zajistit, aby 
kotované společnosti přijaly individuální 
závazky, pokud jde o vyvážené zastoupení 
obou pohlaví mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní 
rady, které mají být splněny nejpozději do 
1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
do 1. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují od kotovaných 
společností, aby jednou ročně počínaje 
[dva roky po přijetí] předkládaly 
příslušným vnitrostátním orgánům 
informace o zastoupení mužů a žen v jejich 
řídících a dozorčích orgánech, v rozlišení 
podle členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady a členů 
představenstva/výkonných členů správní 
rady, jakož i informace o tom, jaká přijaly 
opatření ohledně cílů stanovených v čl. 4 
odst. 1 a v tomto článku odstavci 1, a aby 
tyto informace vhodným a přístupným
způsobem zveřejňovaly na svých 
internetových stránkách.

2. Členské státy požadují od kotovaných 
společností, aby jednou ročně počínaje 
[dva roky po přijetí] předkládaly 
příslušným vnitrostátním orgánům 
informace o zastoupení mužů a žen v jejich 
řídících a dozorčích orgánech, v rozlišení 
podle členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady a členů 
představenstva/výkonných členů správní 
rady, jakož i informace o tom, jaká přijaly 
opatření ohledně cílů stanovených v čl. 4 
odst. 1 a v tomto článku odstavci 1, a aby 
tyto informace vhodným a snadno 
přístupným způsobem zveřejňovaly ve 
výroční zprávě a na svých internetových 
stránkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud kotovaná společnost neplní cíle 
stanovené v čl. 4 odst. 1 nebo vlastní 
individuální závazky přijaté podle tohoto
článku odstavce 1, musí dodatečně k 
informacím uvedeným v tomto článku 
v odstavci 2 uvádět rovněž důvody, kvůli 
kterým společnost cíle nebo závazky 
neplní, jakož i popis opatření, která 
společnost dosud přijala či která hodlá 
přijmout, aby dané cíle nebo závazky 
splnila.

3. Pokud kotovaná společnost neplní cíle 
stanovené v čl. 4 odst. 1 nebo vlastní 
individuální závazky přijaté podle tohoto 
článku odstavce 1, musí dodatečně k 
informacím uvedeným v tomto článku 
v odstavci 2 uvádět rovněž důvody, kvůli 
kterým společnost cíle nebo závazky 
neplní, jakož i popis veškerých opatření, 
která společnost dosud přijala či která 
hodlá přijmout, aby dané cíle nebo závazky 
splnila.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný soudní orgán prohlásí 
jmenování či volbu členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
které byly provedeny v rozporu 
s vnitrostátními ustanoveními přijatými 
podle čl. 4 odst. 1, za neplatné či je zruší.

b) příslušný soudní orgán prohlásí 
jmenování či volbu členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
které byly provedeny v rozporu 
s vnitrostátními ustanoveními přijatými 
podle čl. 4 odst. 1, za neplatné či je zruší. 
Prohlášení jmenování či volby členů 
dozorčí rady či nevýkonných členů 
správní rady za neplatné či jeho zrušení 
by nemělo mít žádné důsledky pro platnost 
rozhodnutí přijatých radou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nucené rozpuštění, jež v případě 
závažného a opakovaného porušování 
povinností nařídí příslušný soudní orgán, 
přičemž je nutno plně dodržet řádné 
procesní záruky.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že členské státy mají celou řadu možností, jak na vnitrostátní úrovni stanovit 
přesvědčivý systém sankcí. 

Pozměňovací návrh 62
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byl dotčen čl. 4 odst. 6 a 7, mohou 
členské státy, které již před vstupem této 
směrnice v platnost zavedly opatření pro 
zajištění vyváženějšího zastoupení žen a 
mužů mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
kotovaných společností, odložit použití
procedurálních náležitostí, které se týkají 
jmenování kandidátů a jsou uvedené v čl. 
4 odst. 1, 3, 4 a 5, pokud lze prokázat, že
díky těmto opatřením mohou osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví 
zastávat alespoň 40 % pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
kotovaných společností, a to nejpozději do 
1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 

Členský stát, který se již před vstupem této 
směrnice v platnost zasazoval o dosažení
vyváženějšího zastoupení žen a mužů mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady či obecně mezi členy rad 
(výkonnými i nevýkonnými) kotovaných 
společností, může odložit použití článku 4,
5 a 6 této směrnice v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
pokud se domnívá, že osoby nedostatečně 
zastoupeného pohlaví budou zastávat v 
průměru alespoň 40 % pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
kotovaných společností nebo jednu třetinu 
pozic členů rad těchto společností obecně 
(výkonných i nevýkonných), a to 
nejpozději do 1. ledna 2020 nebo, 
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nejpozději do 1. ledna 2018. v případě kotovaných společností, které 
jsou veřejnými podniky, nejpozději do 1. 
ledna 2018.

Členský stát, na nějž se uplatní tento 
odstavec, uvědomí v tomto smyslu Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byl dotčen čl. 4 odst. 6 a 7, mohou 
členské státy, které již před vstupem této 
směrnice v platnost zavedly opatření pro 
zajištění vyváženějšího zastoupení žen a 
mužů mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
kotovaných společností, odložit použití 
procedurálních náležitostí, které se týkají 
jmenování kandidátů a jsou uvedené v čl. 4 
odst. 1, 3, 4 a 5, pokud lze prokázat, že 
díky těmto opatřením mohou osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví 
zastávat alespoň 40 % pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
kotovaných společností, a to nejpozději do 
1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
nejpozději do 1. ledna 2018.

Aniž by byl dotčen čl. 4 odst. 6 a 7, mohou 
členské státy, které již před vstupem této 
směrnice v platnost zavedly opatření pro 
zajištění vyváženějšího zastoupení žen a 
mužů mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
kotovaných společností, odložit použití 
procedurálních náležitostí, které se týkají 
jmenování kandidátů a jsou uvedené v čl. 4 
odst. 1, 3, 4 a 5, pokud lze prokázat, že 
díky těmto opatřením mohou osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví tvořit 
přiměřený podíl pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
kotovaných společností, a to nejpozději do 
1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
nejpozději do 1. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 1. ledna 2016 předloží 
Komise návrh na začlenění nekótovaných 
společností, které nejsou MSP, do 
působnosti této směrnice. Návrh by mohl 
zahrnovat ustanovení zohledňující 
specifičnost a lišící se charakter těchto 
společností.

Or. en

Odůvodnění

Žádné dobré důvody pro vyloučení velkých nekótovaných společností z působnosti této 
směrnice v podstatě neexistují. Třebaže tyto společnosti často provozují přeshraniční činnost, 
mají velký vliv na hospodářství a genderovou situaci ve společnosti. Jejich vyloučení by 
naopak nevhodně motivovalo společnosti k tomu, aby od kótování upustily nebo aby k němu 
nepřistupovaly. Ve skutečnosti je však třeba zapracovat spíše na tom, aby se působnost 
směrnice mohla vhodným způsobem rozšířit i na nekótované společnosti, i když mají svá 
specifika a dosti se liší.

Pozměňovací návrh 65
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy, které podle čl. 8 odst. 3 
odloží použití procedurálních náležitostí, 
jež se týkají jmenování kandidátů a jsou 
uvedené v čl. 4 odst. 1, 3, 4 a 5, prokáží ve 
svých zprávách zmíněných v odstavci 1 
konkrétní výsledky, jichž bylo dosaženo 
díky vnitrostátním opatřením uvedeným v 
čl. 8 odst. 3. Komise přezkoumá, zda daná 
opatření skutečně umožňují osobám 
nedostatečně zastoupeného pohlaví, aby do 
1. ledna 2018 (v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky) 
a do 1. ledna 2020 (v případě kotovaných 
společností, které nejsou veřejnými 
podniky) zastávaly alespoň 40 % pozic 

Členské státy, které podle čl. 8 odst. 3 
odloží použití procedurálních náležitostí, 
jež se týkají jmenování kandidátů a jsou 
uvedené v čl. 4 odst. 1, 3, 4 a 5, prokáží ve 
svých zprávách zmíněných v odstavci 1 
konkrétní výsledky, jichž bylo dosaženo 
díky vnitrostátním opatřením uvedeným v 
čl. 8 odst. 3. Komise přezkoumá, zda daná 
opatření skutečně umožňují osobám 
nedostatečně zastoupeného pohlaví, aby do 
1. ledna 2018 (v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky) 
a do 1. ledna 2020 (v případě kotovaných 
společností, které nejsou veřejnými 
podniky) tvořily přiměřený podíl pozic 
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členů dozorčí rady/nevýkonných členů 
správní rady. Komise o tom následně vydá 
zvláštní zprávu. První takovou zprávu 
Komise vydá do 1. července 2017, 
následné zprávy budou vydávány do šesti 
měsíců po předložení příslušných zpráv 
členských států podle odstavce 1.

členů dozorčí rady/nevýkonných členů 
správní rady. Komise o tom následně vydá 
zvláštní zprávu. První takovou zprávu 
Komise vydá do 1. července 2017, 
následné zprávy budou vydávány do šesti 
měsíců po předložení příslušných zpráv 
členských států podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přezkoumá uplatňování této 
směrnice a nejpozději do 31. prosince 2021
a poté každé dva roky o něm podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
zejména posoudí, zda byly splněny cíle této 
směrnice.

3. Komise přezkoumá uplatňování této 
směrnice a nejpozději do 1. července 2018
a poté každé dva roky o něm podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
zejména posoudí, zda byly splněny cíle této 
směrnice.

Or. en


