
CM\923157SK.doc PE502.184v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

3.1.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
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Vec: Odôvodnené stanovisko Prvej komory a Druhej komory Holandského 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 presvedčení, 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 Prvej komory a Druhej komory Holandského 
kráľovstva k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Generálne stavy

Predmet:

Odôvodnené stanovisko (subsidiarita) k návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti 
medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze, 
COM (2012)614

Prvá komora a Druhá komora Generálnych stavov preskúmali v súlade s postupom 
stanoveným na tento účel návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze [COM(2012)614] z hľadiska zásady 
subsidiarity.  Uplatnil sa pritom článok 5 Zmluvy o EÚ a protokol č. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Týmto listom vám oznamujeme stanovisko Prvej komory a Druhej komory Generálnych 
stavov. Listy rovnakého znenia boli odoslané Európskemu parlamentu, Rade a holandskej 
vláde.

Väčšina v Prvej komore, ako aj v Druhej komore Generálnych stavov zastáva názor, že návrh 
je v rozpore so zásadou subsidiarity1. V zmysle zásady subsidiarity zasahuje Európa len 
vtedy, keď je to účinnejšie než postup na vnútroštátnej úrovni, teda ak samotné členské štáty 
nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť ciele navrhovaného opatrenia.  Prvá komora a Druhá 
komora Generálnych stavov sa domnievajú, že to tak v tomto prípade nie je.

Na základe článku 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má EÚ právomoc 
vypracúvať právne predpisy s cieľom zaručiť uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami na trhu práce. Európska komisia predkladá 
návrh smernice, v ktorom sa stanovuje, aby minimálne 40 % nevýkonných riadiacich pozícií 
v spoločnostiach kótovaných na burze zastávalo nedostatočne zastúpené pohlavie.  

1 Táto väčšina pozostáva v prvej komore z poslaneckých klubov VVD. SP. PVV. CDA a Kresťanskej únie 
a v druhej komore z poslaneckých klubov VVD. SP. PVV. CDA. Kresťanskej únie a SGP.
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 Z návrhu však v dostatočnej miere nevyplýva potreba navrhovaných opatrení. Takisto nie je 
jasne uvedené, prečo treba na dosiahnutie tohto cieľa stanoviť právne predpisy na európskej 
úrovni. Zrejmé nie je ani to, prečo bola stanovená záväzná hodnota na úrovni 40 %. Ďalej nie 
je jasné, akým spôsobom dochádza k narúšaniu fungovania vnútorného trhu, ako uvádza 
Európska komisia, a tiež možno poznamenať, že existujú nejasnosti, pokiaľ ide o navrhované 
znenie právnych predpisov. 

Európska komisia konštatuje, že politika na vnútroštátnej úrovni sa ukázala ako nedostatočná 
na to, aby bol dosiahnutý cieľ smernice, ktorým je výraznejšie zastúpenie žien vo 
vrcholových pozíciách podnikov. Z toho však nemožno vyvodiť záver, že vnútroštátne 
iniciatívy nie sú úspešné, keďže väčšina z nich je ešte stále len v začiatkoch a zatiaľ nemali 
príležitosť, aby dokázali svoju účinnosť. Existuje dokonca možnosť, že európsky návrh bude 
mať rušivý vplyv na dobre fungujúce vnútroštátne iniciatívy zamerané na dosiahnutie rodovej 
rovnosti.

Prvá komora a Druhá komora Generálnych stavov súhlasia, že otázka rovnosti mužov a žien 
na trhu práce je dôležitá. V tejto súvislosti treba uviesť, že v Holandsku platí od 1. januára 
2013 zákonom stanovený podiel 30 % pre veľké spoločnosti, a to pre dozorné rady, ako aj 
správne rady. Stanovenie európskych právnych predpisov – s iným cieľom, inou cieľovou 
skupinou, iným harmonogramom a zavedením sankcií – by pôsobilo proti tejto vnútroštátnej 
iniciatíve a neposkytlo by dostatok času na to, aby prístup na vnútroštátnej úrovni priniesol 
výsledky.

Európska komisia sa ďalej odvoláva na potrebu harmonizácie vnútroštátnej politiky so 
zreteľom na dobré fungovanie vnútorného trhu. Nemožno však dokázať, že existencia 
rôznych vnútroštátnych iniciatív zameraných na dosiahnutie rodovej rovnosti má rušivý vplyv 
na vnútorný trh. Mohlo by to tak byť vtedy, ak by nedostatočne zastúpené pohlavie nemalo 
v niektorých krajinách možnosť pôsobiť vo vrcholových pozíciách podnikov. Tak to však nie 
je.

Takisto nemožno dokázať účinnosť stanovenia záväzného percentuálneho podielu. Je málo 
príkladov krajín, v ktorých je už tento prístup predmetom skúšania, a aj v týchto krajinách 
prebiehajú iniciatívy tak krátko, že zatiaľ nemožno konštatovať, či je toto opatrenie úspešné. 
Navyše zavedenie všeobecnej povinnosti pre spoločnosti kótované na burze v dostatočnej 
miere neumožňuje zohľadniť konkrétnu situáciu podnikov. Takisto nie je dostatočne vedecky 
dokázané, že výška záväzného podielu na úrovni 40 % má najväčší účinok, pokiaľ ide 
o dosiahnutie cieľa a situáciu v mnohých členských štátoch. Bolo by teda vhodnejšie počkať 
si na jednoznačné výsledky vnútroštátnych iniciatív a umožniť členským štátom, aby vyvodili 
závery z hodnotenia týchto vnútroštátnych iniciatív, namiesto toho, aby sa v tejto fáze 
stanovovali záväzné kvóty.

Zároveň nie je dokázané ani to, že spôsob, akým sa navrhuje zabezpečenie rovnakých 
príležitostí pre mužov a ženy, a to prostredníctvom „primeraných a odrádzajúcich sankcií“, je 
účinný. Existujú vnútroštátne iniciatívy bez záväzných sankcií, ktoré vykazujú rastúci trend 
zastúpenia žien vo vrcholových pozíciách podnikov.  Otázkou teda zostáva, prečo Európska 
komisia pôsobí proti tomuto vývoju zavádzaním povinnosti stanoviť odrádzajúce sankcie. 
Jasné nie je ani to, aké úsilie by členské štáty museli vyvinúť, ak by bolo nevyhnutné stanoviť 
sankcie a ak by došlo k nedodržiavaniu. Nie je zrejmé, kedy členské štáty dodržiavajú 
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navrhovanú smernicu.

Prvá komora a Druhá komora Generálnych stavov preto nevidia žiadnu pridanú hodnotu ani 
potrebu toho, aby Európska komisia prostredníctvom právnych predpisov zasahovala do 
existujúcich vnútroštátnych iniciatív v oblasti vytvárania rovnakých príležitostí pre mužov 
a ženy vo vrcholových pozíciách v podnikoch.


