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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, 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.  

Navrhovateľka 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 označila Komisia rovnosť pri prijímaní rozhodnutí za 
jednu z priorít svojej Charty žien (COM (2010)0078) 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 
riadiacich 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. 
Navrhovateľka 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. Navrhovateľka 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. Viac žien vo vedúcich pozíciách by preto mohlo zabezpečiť lepšie chápanie 
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 
rovnosť vo vrcholových orgánoch spoločností, sa v súčasnosti v Únii rôznia. Tieto odlišnosti 
môžu mať nepriaznivý vplyv na fungovanie jednotného trhu. Spoločnosti, ktoré vykonávajú 
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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 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.
Navrhovateľka je presvedčená, že v kontexte starnutia obyvateľstva by nevyužívanie 
potenciálu polovice európskeho obyvateľstva, pokiaľ ide o vrcholové orgány podnikov, 
mohlo znamenať spomalenie rozvoja našej ekonomiky, obnovy nášho finančného systému a 
využívania kapacity dostupného ľudského kapitálu. 
Vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich 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 a doplňujúce návrhy sú vyvážené a potvrdzujú pôvodné znenie tým, že 
posilňujú vyššie uvedené aspekty. Ich začlenením sa zvýši právna istota poskytovaná 
návrhom a posilnia kľúčové princípy rodovej rovnosti, čím sa zabezpečí súlad s článkom 23 
Charty základných práv a článkami 8 a 157 ZFEÚ.  

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 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 a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6 a) Ženy stoja za približne 70 % 
svetových spotrebiteľských rozhodnutí, a 
preto by väčší počet žien vo vedúcich 
pozíciách mohol zabezpečiť lepšie 
chápanie ekonomického správania a 
rozhodovania spotrebiteľov. Produkty a 
služby, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám 
a preferenciám spotrebiteľov, môžu zvýšiť 
objemy predaja.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11 a) Členské štáty by mali prijať 
opatrenia s cieľom motivovať výmenu 
najlepších postupov a podporovať 
úspechy dosiahnuté spoločnosťami, 
ktorých vrcholové orgány zodpovedajú 
svojím zložením zásade rodovej rovnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) Odlišné druhy pravidiel na podporu 
rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch 
v rôznych členských štátoch môžu 
spôsobiť roztrieštenosť, brániť voľnému 
pohybu kapitálu a služieb a mať rozdielny 
vplyv na fungovanie jednotného trhu. 
Spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť vo 
viacerých členských štátoch, potrebujú 
ucelený a spoľahlivý právny rámec, aby 
mohli v plnom rozsahu ťažiť z prístupu k 
jednotnému trhu a dosahovať efektívne 
hospodárske výsledky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 b) V kontexte starnúceho obyvateľstva 
a nedostatku kvalifikácií by nevyužívanie 
potenciálu polovice európskeho 
obyvateľstva pre vrcholové orgány 
podnikov mohlo brzdiť príležitosti k 
rozvoju ekonomiky a obnovu finančného 
systému. Ak sa s polovicou dostupných 
talentov pre vedúce pozície ani neuvažuje, 
môže tým utrpieť samotný postup a 
kvalita vymenovania kádrov, v dôsledku 
čoho by sa mohla prehĺbiť nedôvera voči 
podnikateľským mocenským štruktúram a 
mohlo by to viesť k obmedzeniam v 
účinnom realizovaní sa dostupného 
ľudského kapitálu. Systematické 
začleňovanie vhodných kandidátov oboch 
pohlaví zabezpečí, že noví členovia 



PA\930986SK.doc 7/9 PE507.984v01-00

SK

vrcholových orgánov budú vyberaní z tých 
najlepších kandidátov, mužov i žien, a že 
sa v rozhodovaní spoločností bude náležite 
odrážať skladba spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je dôvod na to, aby sa spoločnostiam, v ktorých príslušníci nedostatočne zastúpeného 
pohlavia predstavujú menej než 10 % pracovníkov, udelila výnimka, pretože by sa tým len 
podporoval súčasný stav.

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7 a. 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 
zabezpečiť rovnaké zastúpenie oboch 
pohlaví s cieľom úspešne zohľadňovať 
záujmy akcionárov a všeobecne skladbu 
spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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.
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