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Výbor pre právne veci

17.1.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(14/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne lordov Spojeného 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)614 – 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 Snemovne lordov Spojeného kráľovstva 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

SNEMOVŇA LORDOV

Predseda Snemovne lordov

11. januára 2013

16433/12: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze a súvisiacich opatreniach

Dňa 10. januára 2013 sa Snemovňa lordov Parlamentu Spojeného kráľovstva rozhodla:

„že snemovňa sa domnieva, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (16433/12) nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity, a to z dôvodov uvedených v šiestej správe Výboru pre Európsku úniu 
(HL Paper 97); a v súlade s článkom 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality poveruje predsedu Snemovne lordov, aby postúpil toto odôvodnené 
stanovisko predsedom európskych inštitúcií.“

Mám česť tak urobiť. Prikladám uvedenú správu.

David Beamish

Predseda Snemovne lordov
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SNEMOVŇA LORDOV

Výbor pre Európsku úniu

9. správa zo zasadania 2012 – 13

Posúdenie subsidiarity: Rodová vyváženosť vo vrcholových 
orgánoch

Správa

Vytlačiť 18. decembra 2012 a zverejniť 20. decembra 2012

Publikované so súhlasom Snemovne lordov

Londýn: The Stationery Office Limited
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Posúdenie subsidiarity: Rodová vyváženosť vo     
vrcholových orgánoch

COM(2012) 614 – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze a súvisiacich opatreniach

Odporúčanie

1. Odporúčame, aby Snemovňa lordov vydala nižšie uvedené odôvodnené stanovisko 
v tom zmysle, že navrhovaná smernica nie je v súlade so zásadou subsidiarity, a aby ho 
poslala predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v súlade s ustanoveniami 
zmlúv o Európskej únii (EÚ)1 pred stanoveným termínom 15. januára 2012.

Súvislosti preskúmania

2. V máji 2012 Komisia začala konzultáciu o rodovej nevyváženosti v EÚ s cieľom určiť 
opatrenia na riešenie „pretrvávajúceho nedostatku rodovej rozmanitosti vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností v celej Európe“ vrátane prípadných legislatívnych 
opatrení.2 Výbor túto vec vyšetril a 9. novembra 2012 vypracoval správu, v ktorej sa 
predpokladá zverejnenie tohto legislatívneho návrhu.3 Výbor dospel k záveru, že 
legislatívne kvóty na zabezpečenie rovnakého zastúpenia žien a mužov v spoločnostiach 
by sa mali použiť len vtedy, ak a keď sa všetky ostatné možnosti vyčerpajú, a 
podnikateľský sektor dal najavo, že nechce meniť svoje metódy. Dôkazy získané počas 
prešetrovania naznačujú, že nemožno tvrdiť, že kvóty sú jedinou zostávajúcou 
možnosťou, pokiaľ ide o vysokú prioritu rodovej rozmanitosti vo vrcholových orgánoch 
v členských štátoch v EÚ. Výbor tiež vyhlásil, že cieľ Komisie 40 % je príliš 
ambiciózny vo fáze, keď aj najlepší členský štát v tejto oblasti (Fínsko) je hlboko pod 
touto hranicou. Navrhovaná smernica Komisie bola zverejnená 14. novembra 2012.

Výhrada preskúmania

3. Túto správu vypracoval Podvýbor pre vnútorný trh, infraštruktúru a zamestnanosť 
(Podvýbor B), ktorého členovia sú uvedení v prílohe. Touto správou sa neuzatvára naše 
preskúmanie uvedeného návrhu.

Odôvodnené stanovisko

                                               
1 Článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality.
2 Európska komisia, Konzultácie o rodovej nevyváženosti v EÚ, máj 2012:
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm.
3 Výbor pre Európsku úniu, 5. správa (2012 – 13): Women on Boards (HL Paper 58).
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4. Preskúmali sme návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze a súvisiacich opatreniach, najmä s cieľom zistiť, či je v súlade so zásadou 
subsidiarity. Podľa zásady subsidiarity v politických oblastiach, ktoré nepatria do 
výlučnej právomoci Európskej únie, ale v ktorých majú členské štáty spoločné 
právomoci, Únia môže konať „len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto 
činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť“.1 Preto na dosiahnutie súladu so 
zásadou subsidiarity musí mať postup EÚ v porovnaní s činnosťou na úrovni členských 
štátov „pridanú hodnotu“ a musí byť „potrebný“. Plne podporujeme cieľ, aby sa zvýšila 
rodová rozmanitosť vo vrcholových orgánoch, ale dospeli sme k záveru, že tento návrh 
je v rozpore so zásadou subsidiarity.

5. Cieľom navrhovanej smernice je zvýšiť v celej Európe počet žien vo vrcholových 
orgánoch spoločností, pričom sa stanoví minimálny cieľ do roku 2020 na úrovni 40 % 
žien v pozíciách nevýkonných riadiacich pracovníkov vo vrcholových orgánoch 
spoločností kótovaných na burze a do roku 2018 vo verejných podnikoch. Komisia 
navrhuje, že opatrenie je potrebné vzhľadom na rodovú nevyváženosť, ktorá je 
charakteristická pre vrcholové orgány spoločností v EÚ, keďže ženy zastávajú iba 13,7 
% z celkového počtu pozícií vo vrcholových orgánoch najväčších kótovaných 
spoločností a 15 % miest nevýkonných riadiacich pracovníkov.

6. V navrhovanej smernici sa plánuje dosiahnutie tohto cieľa tým, že sa od kótovaných 
spoločností EÚ vyžaduje, aby uprednostňovali rovnako kvalifikovaného kandidáta, 
ktorý je príslušníkom slabšie zastúpeného pohlavia. Členské štáty by mali povinnosť 
zabezpečiť, aby podniky zaviedli transparentné, rodovo neutrálne postupy vymenovania 
osôb do vrcholových orgánov a aby zverejňovali kvalifikačné kritériá a hodnotenia, na 
ktorých sa zakladajú sporné výbery. Navrhovaná smernica tiež obsahuje požiadavku, 
aby členské štáty zaviedli nejakú formu sankcií pre spoločnosti, ktoré nezavedú náležite 
otvorené, rodovo neutrálne postupy vymenovania.

7. Komisia zdôvodňuje opatrenia v tejto oblasti tým, že hoci niektoré členské štáty 
zaviedli opatrenia na posilnenie rodovej vyváženosti, tie sa dosť odlišujú a značný počet 
štátov neprijal v tejto oblasti žiadne kroky, takže podiel žien vo vrcholových orgánoch 
je veľmi nízky. Komisia tvrdí, že opatrenia na úrovni EÚ pomôžu pri prekonávaní 
odporu členských štátov vykonať reguláciu na vnútroštátnej úrovni, lebo si uvedomujú 
riziko, že by uviedli svoje spoločnosti v porovnaní so spoločnosťami z iných členských 
štátov do nevýhody. Domnieva sa, že v dôsledku rozdielnych predpisov na vnútroštátnej 
úrovni by pravdepodobne vznikli praktické problémy vo fungovaní vnútorného trhu, 
pretože rôzne pravidlá práva obchodných spoločností a sankcie (napr. vylúčenie z 
verejného obstarávania) by neboli v súlade s vnútroštátnymi záväznými kvótami.
Komisia tvrdí, že konkurencieschopné podmienky v celej Únii môžu zabezpečiť iba 
opatrenia na úrovni EÚ.

8. Tvrdenie Komisie o potrebe smernice je nepresvedčivé. V príslušnej organizačnej 
literatúre sa uvádza, že vrcholový orgán by mal mať spomedzi svojich členov aspoň 30 
% žien, aby sa dosiahlo „kritické množstvo“ zastúpenia žien, ktoré by malo zreteľný 

                                               
1 Článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
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vplyv na firemnú kultúru.1 Komisia skutočne uvádza túto myšlienku vo svojom 
oznámení, ale nezdôvodňuje vyšší počet 40 percent.2 Nie sme presvedčení návrhom 
Komisie, že by sa malo zaviesť vyššie percento, aby sa zabezpečilo „kritické množstvo“ 
žien vo vrcholových orgánoch v členských štátoch, kde sú tieto orgány tradične menšie.
Tento návrh neberie do úvahy úroveň zmien a štruktúry vrcholových rád v jednotlivých 
členských štátoch.

9. Okrem toho Komisia nedostatočne podložila tvrdenie, že opatrenia prijaté na 
vnútroštátnej úrovni nefungujú. Vo svojom vlastnom hodnotení vplyvu z augusta 2012 
pripúšťa, že členské štáty prijali v tejto oblasti významné opatrenia, a teda dôkazy o 
potrebe opatrenia na úrovni EÚ sú veľmi slabé. V hodnotení vplyvu sa uvádza, že sa 
očakáva, že na základe súčasných a plánovaných opatrení členských štátov pri 
neexistencii právnych predpisov EÚ sa do roku 2020 zvýši podiel žien na pozíciách 
nevýkonných riadiacich pracovníkov z 15 % na 24 %.3 To je významný krok k 
dosiahnutiu kritického množstva 30 %, ak sa vezme do úvahy, že 15 členských štátov k 
dnešnému dňu ešte neprijalo žiadne kroky. Rastúce ukazovatele v tejto oblasti 
naznačujú, že predpoklad 24 % bude prekročený.

10. Podľa tvrdenia Komisie „existuje pozitívny vzťah medzi rodovou rozmanitosťou na 
najvyššej úrovni vedenia a finančnými výsledkami a ziskovosťou spoločnosti“.4 V našej 
nedávnej správe sme zistili, že na podporu tohto tvrdenia neexistujú dostatočné dôkazy.

11.
V Spojenom kráľovstve sa len za rok a pol podiel žien zo 100 členov správnej rady 
FTSE zvýšil o 4,8 %, a o 4,2 % v prípade správnej rady FTSE s 250 členmi.
Škola Cranfield School of Management vo svojom výskume uvádza, že Spojené 
kráľovstvo je na ceste k dosiahnutiu 36,9 % žien vo vrcholových orgánoch do roku 
2020.

12. Nezdá sa, že by implementácia návrhu na úrovni EÚ priniesla „pridanú hodnotu“.
Komisia tvrdí, že na praktické a konkurencieschopné fungovanie vnútorného trhu sú 
potrebné jednotné pravidlá. Toto odôvodnenie sa javí ako slabé, keď sa na druhú stranu 
váh položí administratívna záťaž, ktorú návrh prináša, a rôzne kultúrne súvislosti a prax 
jednotlivých členských štátov. Napríklad v súčasnej dobe podľa právnych predpisov 
Spojeného kráľovstva nie je rozdiel medzi výkonnými a nevýkonnými riaditeľmi 
a začať ich rozlišovať (ako navrhovaná smernica vyžaduje) by mohlo mať závažné 
legislatívne dôsledky. Navyše nie je nepravdepodobné, že by EÚ bola schopná pracovať 
priamo so spoločnosťami v rámci konkrétnych kultúrnych kontextov členských štátov, 
aby dosiahla zmeny priamo v centre podnikateľského prostredia s cieľom zabezpečiť 
dlhodobé a udržateľné riešenie. V našej nedávnej správe na túto tému sa napríklad 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby firmy vyvíjali snahy o udržateľné prijímanie 
talentovaných žien, ktoré sú pripravené a schopné prijať pozíciu vo vrcholových 

                                               
1 Výbor pre Európsku úniu, 5. správa (2012 – 13): Women on Boards (HL Paper 58).
2 COM (2012) 614, s. 5; SWD 349 final.
3 Stanovisko GR pre spravodlivosť k dokumentu, ktorý vypracovala Európska komisia, o posúdení vplyvu 
zlepšenia rodovej vyváženosti v správnych radách spoločností kótovaných na burze na náklady a prínosy:
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf.
4 Odôvodnenie 8 návrhu.
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orgánoch.

13. Podľa nášho názoru v súčasnej dobe nie sú potrebné legislatívne opatrenia pre celú EÚ 
a mohli by byť kontraproduktívne, pokiaľ ide o deklarovaný cieľ Komisie zvýšiť 
rodovú rozmanitosť vo vrcholových orgánoch. Opatrenia na riešenie týchto problémov 
na úrovni členských štátov by boli účinnejšie. Ako však vyjadrujeme vo svojej správe, 
uznávame, že Komisia by ich mohla užitočne dopĺňať monitorovaním opatrení 
členských štátov a vydaním nezáväzného odporúčania členským štátom, ktoré bude 
naliehavo vyžadovať rozhodné opatrenia a načrtne niekoľko možností politického 
vývoja. Ak jednotlivé členské štáty neplnia svoje povinnosti v oblasti boja proti 
diskriminácii, Komisia by mala zvážiť ďalšie kroky.


