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Věc: Odůvodněné stanovisku Senátu a Poslanecké sněmovny Nizozemského království 
k 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 Senátu a Sněmovny 
reprezentantů Nizozemského království týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Parlament

Předmět:

Odůvodněné stanovisko (subsidiarita) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách (COM(2012)0614)

První a druhá komora parlamentu v souladu s příslušným postupem posoudily návrh směrnice 
o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách z hlediska subsidiarity (COM(2012)0614). Tím byl 
uplatněn článek 5 Smlouvy o Evropské unii a protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie.

Tímto Vám zasíláme stanovisko první a druhé komory parlamentu. Dopisy téhož znění byly 
zaslány Evropskému parlamentu, Radě a nizozemské vládě.

V první i druhé komoře parlamentu se většina členů usnesla, že návrh není v souladu se 
zásadou subsidiarity1. V souladu se zásadou subsidiarity jedná Unie pouze tehdy, je-li její 
činnost účinnější než činnost na vnitrostátní úrovni, tj. pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže 
být dosaženo uspokojivě samotnými členskými státy. Podle názoru první i druhé komory není 
v tomto případě tato podmínka splněna.

Podle čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie přijímá Unie legislativní opatření 
k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy na trhu práce. 
Evropská komise nyní předložila směrnici, podle níž musí podíl příslušníků nedostatečně 
zastoupeného pohlaví na neexekutivních administrativních pozicích ve společnostech 
kotovaných na burzách tvořit nejméně 40 %.

1 Tuto většinu tvořily v první komoře poslanecké kluby VVD, SP, PVV, CDA a ChristenUnie, v druhé komoře 
kluby VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie a SGP.
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Z návrhu dostatečně nevyplývá, že jsou navržená opatření nutná.

Není rovněž zjevné, proč by měl být právní předpis sledující tento cíl stanoven na úrovni 
Unie. Nejsou také dostatečně vysvětleny důvody, které vedly ke stanovení závazného 40% 
podílu. Dále není zřejmé, jakým způsobem by docházelo k narušení vnitřního trhu, jak tvrdí 
Evropská komise, a formulace v navrženém předpisu jsou místy nepřesné.

Evropská unie uvádí, že vnitrostátní politika se ukázala být nedostatečnou pro dosažení cíle 
této směrnice, tj. dosáhnout vyššího podílu žen na vedoucích pozicích v podnicích. Tvrdit, že 
vnitrostátní iniciativy nebyly korunovány úspěchem, však není možné, protože většina 
probíhajících iniciativ se dosud nachází v počátečních fázích a neměla dosud příležitost 
prokázat svou účinnost. Je dokonce pravděpodobné, že evropský předpis by měl na provádění 
vnitrostátních iniciativ v oblasti rovnosti mezi muži a ženami negativní vliv.

První a druhá komora parlamentu shodně uznávají význam, který náleží rovnosti žen a mužů 
na trhu práce. V tomto ohledu je nicméně třeba uvést, že od 1. ledna 2013 je v Nizozemsku 
pro správní a dozorčí rady velkých společností v platnosti 30% cíl. Zavedení evropské 
legislativy s odlišnými cíly, jinou cílovou skupinou, jiným časovým harmonogramem 
a uplatňováním sankcí by působilo proti vnitrostátní iniciativě a neposkytlo by vnitrostátnímu 
přístupu dostatek času na to, aby přinesl nějaké výsledky.

Souběžně s tím využívá Evropská komise motivu nezbytnosti harmonizovat vnitrostátní
politiku v zájmu dobrého fungování vnitřního trhu. Nic však neprokazuje, že existence dílčích 
vnitrostátních iniciativ, jež mají za cíl bojovat za rovnost žen a mužů, má negativní dopady na 
fungování vnitřního trhu. Tak by tomu mohlo být, kdyby nedostatečně zastoupené pohlaví 
v některých zemích nemělo žádnou šanci pracovat na vrcholu podnikové hierarchie. Tak tomu 
ale není.

Nic také neprokazuje, že je účinné zavést závazný cíl. Jen velmi málo zemí tento přístup již 
vyzkoušelo a i tyto země zahájily své iniciativy před příliš krátkou dobou na to, aby se dalo 
prokázat, že uvedená politika vede k pozitivním výsledkům. Zavedení obecné povinnosti pro 
společnosti kotované na burze by navíc neumožňovalo řádně zohledňovat specifickou situaci 
jednotlivých podniků. Není přitom vědecky dostatečně prokázáno, že uložený procentní 
poměr, tj. 40 %, je pro dosažení sledovaného cíle a pro řešení situace v mnoha členských 
státech nejúčinnější. Bylo by vhodnější počkat na průkazné výsledky vnitrostátních iniciativ 
a umožnit členským státům své vnitrostátní iniciativy vyhodnotit a vyvodit z nich závěry, 
spíše než za této situace zavádět závazné procentní poměry.

Rovněž není prokázáno, že je účinný způsob, který je k zaručení rovnosti příležitostí žen 
a mužů navrhován, tj. přístup uplatňující „přiměřené a odrazující“ sankce. Existují vnitrostátní 
iniciativy, které nestanoví závazné sankce a které ponechávají prostor pro to, aby se mohla 
zlepšující se tendence v účasti žen na vrcholu podnikové hierarchie projevit. Krom toho se 
klade otázka, proč Evropská komise zavádí v této souvislosti povinnost ukládat odrazující 
sankce. Ani není zřejmé, jaké úsilí by měly členské státy vyvinout, ani kdy by měly být 
sankce ukládány, ani kdy se bude jednat o nedodržení požadavků. Neexistuje kritérium, jak 
hodnotit, kdy členské státy navrhovanou směrnici splňují.

První a druhá komora parlamentu nepovažují zásah Evropské komise, který na sebe vzal 
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podobu právního předpisu, do stávajících iniciativ v oblasti boje za rovnost příležitostí žen 
a mužů ve vedení podniků za přínosný ani nezbytný.


