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OZNÁMENIE POSLANCOM
(01/2013)

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

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva k 
uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Návrh výboru na odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu

So zreteľom na posúdenie uplatnenia zásady subsidiarity v návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorý vypracovala Komisia, o zlepšení rodovej vyváženosti medzi
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 
opatreniach (COM(2012)0614), ktoré sa uvádza v správe výboru pre občianske vec 
2012/13:CU14 nazvanej Preskúmanie dodržania zásady subsidiarity v návrhu smernice 
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze, sa švédsky parlament domnieva, že súčasný návrh nie je v súlade so 
zásadou subsidiarity. Švédsky parlament dospel k tomuto názoru na základe týchto dôvodov:

Celkovým cieľom tejto smernice je stanoviť 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. Návrhom sa má dosiahnuť to, aby bol podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia 
aspoň 40 % nevýkonných riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností.

Švédsky parlament sa domnieva, že je dôležité, aby bolo zastúpenie mužov a žien pri 
prijímaní rozhodnutí v ekonomickej oblasti vyváženejšie. Švédsky parlament sa tiež 
domnieva, že v takejto dôležitej oblasti ide o pozitívne opatrenie.

Súčasný návrh však zjavne nezabezpečuje to, aby akcionári v mnohých členských štátoch 
mali veľký vplyv na riadenie spoločností. Situácia v Švédsku je presným príkladom ťažkostí 
spojených s navrhovaným textom. V Švédsku menujú predstavenstvo akcionári na valnom 
zhromaždení. Jeho úloha vychádza zo vzťahu založenom na dôvere a nepredstavuje 
vymenovanie v právnom zmysle. Predstavenstvo zastupuje akcionárov a zodpovedá za 
organizáciu a správu spoločnosti. Akcionári majú najväčšiu moc v rámci spoločnosti a môžu 
predstavenstvo kedykoľvek odvolať. Podľa navrhovaného textu sa má v praxi zaviesť právny 
nástroj uplatňovaný pri menovaní riadiacich pracovníkov, čo bude len ťažko zlučiteľné so 
súčasným spôsobom fungovania. Cezhraničné problémy v tejto oblasti tiež nie sú natoľko 
veľké, aby odôvodňovali riešenie tejto otázky na úrovni EÚ.

Rozhodovanie o pravidlách, ktoré sa majú uplatňovať pri menovaní riadiacich pracovníkov, 
by malo podľa švédskeho parlamentu naďalej ostať v právomoci jednotlivých členských 
štátov. Švédsky parlament je toho názoru, že za daných okolností by činnosť v tejto oblasti 
mala naďalej prebiehať na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom rôznych opatrení zameraných 
na posilnenie rovnakého zastúpenia v podnikateľskom prostredí. V Švédsku sa 
v spoločnostiach kótovaných na burze zaviedol výbor pre menovanie v rámci platnej 
samoregulácie. V tejto samoregulácii sú tiež stanovené pravidla na dosiahnutie rodovej 
rovnosti. Cieľom je aj ovplyvniť iným spôsobom správanie akcionárov. Opatrenia, ktoré sa 
majú prijať, by mali byť prispôsobené podmienkam v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ 
ide o štruktúru akcionárstva, spôsob riadenia podnikov a ďalšie opatrenia v oblasti rovnosti.

Podľa názoru švédskeho parlamentu návrh v súčasnej podobe neobsahuje dostatočné dôvody 
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na prijímanie opatrení na úrovni EÚ. Cieľ zabezpečiť rodovú rovnosť pri prijímaní rozhodnutí 
v ekonomickej oblasti je možné dosiahnuť lepšie prostredníctvom vnútroštátnych opatrení.


