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Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Polské republiky 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)614 – 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 Polské republiky 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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CS

PŘÍLOHA

STANOVISKO

SENÁTU POLSKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. ledna 2013

k porušení zásady subsidiarity v případě 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)

Po přezkoumání 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) dospěl Senát 
k závěru, že tento návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, jež je vymezena v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii.

Cílem návrhu je zvýšit počet žen ve vedení a na nejvyšších místech společností. Komise 
ovšem neprokázala, že toho nemohou členské státy dosáhnout samostatným jednáním. Pouze 
vyzdvihla, že tohoto cíle nebylo dosaženo v zemích, které nezavedly právně závazná opatření 
na podporu zaměstnanosti žen.

Naproti tomu Komise dokazuje, že samostatně jednající členské státy mohou dosáhnout cíle 
návrhu této směrnice tím, že přijmou právně závazná opatření. Navrhovaná právní úprava 
nepřispěje k harmonizaci metod přijímání zaměstnanců a způsobu řízení, neboť umožňuje 
členským státům zachovat vlastní právní předpisy za předpokladu, že splňují cíle, jež 
stanovuje návrh směrnice.

Navrhovaná směrnice tedy má v zásadě zastoupit úsilí těch členských států, které dosud 
nepřijaly vlastní opatření k podpoře zaměstnanosti osob nedostatečně zastoupeného pohlaví, a 
nikoliv usilovat o lepší a účinnější dosažení cíle na úrovni EU.

Navrhovaná směrnice neupravuje proces přijímání zaměstnanců celistvě, a nepřispívá tedy 
k odstranění překážek volného pohybu na vnitřním trhu.

Na základě výše uvedeného dospěl Senát k závěru, že návrh směrnice porušuje zásadu 
subsidiarity.

Bogdan Borusewicz
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