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Predmet: Odôvodnené stanovisko Senátu Poľskej republiky 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))

Podľa 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 Senátu Poľskej republiky k uvedenému návrhu.
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SK

PRÍLOHA

STANOVISKO

SENÁTU POĽSKEJ REPUBLIKY

z 9.januára 2013

k porušeniu zásady subsidiarity v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení 
rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 

burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614)

Po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze
a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614) Senát dospel k záveru, že návrh nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Cieľom návrhu je zvýšiť počet žien na riadiacich a vrcholových pozíciách spoločností. 
Komisia však nepreukázala, že členské štáty by tento cieľ nemohli dosiahnuť samostatne. 
Komisia poukazuje len na to, že tento cieľ sa nedosahuje v krajinách, ktoré sa rozhodli 
neprijať právne záväzné opatrenia na podporu zamestnanosti žien.

Komisia naproti tomu dokazuje, že členské štáty konajúce samostatne môžu cieľ návrhu 
smernice dosiahnuť tak, že prijmú právne záväzné opatrenia. Návrh neprispeje k harmonizácii 
metód prijímania zamestnancov ani predpisov v oblasti riadenia, pretože členským štátom 
umožňuje ponechať si vlastné právne predpisy, pokiaľ preukážu, že spĺňajú cieľ stanovený
v návrhu smernice.

Návrh smernice sa preto v podstate usiluje zastúpiť členské štáty pri prijímaní právnych 
predpisov v prípade, že sa tieto členské štáty rozhodli neprijať pozitívne právne prostriedky
na podporu zamestnanosti nedostatočne zastúpeného pohlavia, a nesnaží sa o lepšie ani 
účinnejšie dosiahnutie cieľa na úrovni EÚ.

Návrh smernice prináša len čiastočnú reguláciu procesu prijímania zamestnancov, a teda 
neprispeje k odstráneniu prekážok, ktoré obmedzujú slobody vnútorného trhu.

Senát preto dospel k záveru, že návrh smernice porušuje zásadu subsidiarity.

Bogdan Borusewicz
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