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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Návrh odůvodněného stanoviska příslušného výboru švédského parlamentu

Na základě přezkumu toho, zda byla u směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností 
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních, kterou předložila Komise 
(COM(2012)0614) a která byla předmětem zprávy Výboru pro občanské záležitosti 
č. 2012/13:CU14 (přezkum subsidiarity u návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních), dodržena zásada subsidiarity, dospěl švédský parlament 
k názoru, že je znění návrhu s touto zásadou v rozporu. Pro svůj postoj uvádí parlament 
následující důvody.

Obecným cílem této směrnice je stanovit 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. Návrh si 
klade za cíl, aby ženy – jejichž zastoupení je v současnosti nepřiměřeně nízké – představovaly 
nejméně 40 % členů dozorčí rady / nevýkonných členů správní rady společností kotovaných 
na burze.

Švédský parlament zastává názor, že je důležité zajistit mnohem vyváženější zastoupení mužů 
a žen, pokud se jedná o účast na přijímání ekonomických rozhodnutí. Rovněž se domnívá, že 
je v této významné oblasti přínosné přijímat vhodné iniciativy.

Zdá se nicméně, že dotčený předpis nezohledňuje skutečnost, že akcionáři mají v mnoha 
členských státech zásadní vliv na řízení společností. Situace ve Švédsku dobře ukazuje, jaké 
obtíže by byly s navrhovaným předpisem spojeny. Ve Švédsku jmenují správní radu akcionáři 
na valné hromadě. Její mise je založena na vztahu důvěry a její členové nejsou zaměstnanci 
v pracovněprávním smyslu tohoto slova. Rada reprezentuje akcionáře a je zodpovědná za 
organizaci a řízení společnosti. Moc akcionářů ve společnosti je neomezená a akcionáři mají 
možnost radu kdykoli odvolat. Navrhovaný předpis však navrhuje zavedení pracovněprávního 
přístupu při jmenování členů správní rady, což je se stávajícím systémem jen obtížně 
slučitelné. Problémy přeshraniční povahy v této oblasti navíc nejsou natolik závažné, aby 
odůvodňovaly právní úpravu této otázky na úrovni Evropské unie.

Pravidla, která upravují jmenování členů správní rady akcionáři, by podle názoru švédského 
parlamentu měla zůstat i nadále v kompetenci jednotlivých členských států. Parlament je 
přesvědčen, že jednotlivá opatření zaměřená na rozšiřování rovného zastoupení žen a mužů, 
by měla být i nadále přijímána na vnitrostátní úrovni. Ve Švédsku zavedly v rámci platných 
samoregulačních opatření společnosti kotované na burze výbor pro jmenování. V rámci 
tohoto systému byla rovněž zavedena pravidla, jejichž cílem je dosáhnout rovného zastoupení 
mužů a žen. Existují navíc i jiné metody, jak ovlivnit chování akcionářů. Příslušná opatření 
musí odpovídat podmínkám panujícím v jednotlivých členských státech, pokud se jedná 
o majetkovou strukturu, metody řízení společností a jiná opatření, která byla zavedena za 
účelem posílení rovného zastoupení mužů a žen. 
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Podle názoru švédského parlamentu návrh ve své stávající podobě neospravedlňuje přijetí 
opatření na úrovni Unie. Parlament je přesvědčen, že vnitrostátní opatření umožňují lépe 
dosáhnout cíle rovného zastoupení ve strukturách ekonomického rozhodování.


