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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000050/2020
Radě 
článek 136 jednacího řádu
Adrián Vázquez Lázara
za Výbor pro právní záležitosti
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Předmět: Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících 
opatřeních (COM(2012)0614)

Komise předložila v listopadu 2012 návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících 
opatřeních.

Návrh o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech stanovil cíl, aby v řídících a dozorčích 
orgánech společností bylo nejméně 40 % nevýkonných členů nedostatečně zastoupeného pohlaví, 
přičemž v soukromém sektoru toho má být dosaženo do roku 2020 a v kótovaných veřejných 
společnostech do roku 2018. Výsledná směrnice by přispěla k zavedení zásady rovného zacházení s 
muži a ženami stanovením rámce pro kótované společnosti, pokud jde o zohledňování dostupného 
talentového potenciálu kandidátů i kandidátek na pozice členů dozorčí rady / nevýkonných členů 
správní rady ve společnostech kótovaných na burze, aniž by tím byl ovlivňován konkrétní výběr 
jednotlivých řídících pracovníků ze strany společností. Směrnice by měla dodatečný pozitivní 
dominový efekt na rozmanitost z hlediska pohlaví po dobu celého kariérního postupu, neboť řídící a 
dozorčí orgány mají důležitou úlohu při jmenování řídících pracovníků na nejvyšší úrovni a utváření 
politik společností v oblasti lidských zdrojů.

Parlament přijal svůj postoj k návrhu v prvním čtení v listopadu 2013 se širokou podporou všech 
stran, kdy byl předložen velmi malý počet pozměňovacích návrhů, čímž vyslal signál o svém zájmu na 
rychlém dosažení dohody s Radou. Návrh ovšem stále čeká na postoj Rady v prvním čtení. 
Parlament neustále vybízí Radu, aby v této věci pokročila, naposled v rozpravě na plenárním 
zasedání dne 31. ledna 2019 a později opět v únoru 2019 a v lednu 2020, kdy Radu vyzval, aby 
návrh přestala blokovat, a přispěla tak k rozbití tzv. skleněného stropu.

Komise se nedávno zavázala, že bude prosazovat přijetí návrhu ve své strategii pro rovnost žen a 
mužů na období 2020–2025. Místopředsedkyně Jourová sdělila dne 25. května 2020 Výboru pro 
právní záležitosti, že návrh dosud podpořilo 18 členských států a že podpora Německa by 
postačovala k tomu, aby Rada dosáhla kvalifikované většiny, a tím zajistila společný přístup. 
Zástupkyně německého předsednictví Franziska Giffey uvedla dne 3. července 2020 ve výboru 
FEMM, že na toto téma uspořádá rozpravu a bude rozhodně usilovat o to, aby se v této záležitosti 
pokročilo.

Jaká je současná situace v Radě, pokud jde o výše uvedený návrh, a jaký k němu mají členské státy 
aktuální postoj? Jaké hlavní důvody uvádějí členské státy, které se zdráhají svůj postoj změnit? Jaké 
kroky plánuje německé předsednictví, aby dosáhlo toho, že Rada přestane návrh blokovat, a 
podpořilo přijetí společného postoje?
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