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Tárgy: a svéd parlament indokolással ellátott véleménye a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és a 
kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE502.183v01-00 2/3 CM\923149HU.doc

HU

MELLÉKLET

A bizottság javaslata a svéd parlament indokolással ellátott véleményére vonatkozóan

Az Állampolgári Bizottság 2012/13:CU14. számú véleményének tárgyát képező, a tőzsdén 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról 
és a kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
bizottsági javaslat (COM(2012)0614) szubszidiaritás elvének való megfelelésére irányuló 
vizsgálata alapján a svéd parlament úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi javaslat ellentétes a 
szubszidiaritás elvével. A svéd parlament véleményének indokai a következők:

Az irányelv fő célja, hogy intézkedéseket állapítson meg a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nők és a férfiak kiegyensúlyozottabb képviseletének 
biztosítása érdekében oly módon, hogy a nemi egyensúly elérése felé haladás felgyorsítására 
irányuló intézkedéseket vezet be, miközben megfelelő időt biztosít a társaságok számára 
ahhoz, hogy azok megtegyék a szükséges lépéseket. A javaslat célja, hogy a tőzsdén jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében az alulreprezentált nem legalább 40 százalékos 
arányban legyen jelen.

A svéd parlament megítélése szerint igen fontos, hogy a nemek megoszlása a gazdasági 
döntéshozatalban való részvétel tekintetében kiegyenlítettebb legyen. A svéd parlament úgy 
véli továbbá, hogy pozitív, ha egy ilyen fontos területen kezdeményezés születik.

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a jelenlegi javaslat nem igazodik ahhoz, hogy a 
részvénytulajdonosok számos tagállamban jelentős befolyással rendelkeznek a társaság 
igazgatóságára nézve. A svédországi viszonyok jól illusztrálják a javasolt szabályozással 
kapcsolatos nehézségeket. Svédországban az igazgatóságot a társaság közgyűlésén a 
tulajdonosok választják meg. Az igazgatóság megbízatása bizalmon alapul, és nem munkajogi 
értelemben vett alkalmazást jelent. Az igazgatóság a tulajdonosokat képviseli, és a társaság 
szervezetéért és irányításáért felel. A társaságon belül végső soron a tulajdonosoké a hatalom, 
és ők bármikor leválthatják az igazgatóságot. A javasolt szabályozás szerint ugyanakkor a 
gyakorlatban egyfajta munkajogi szemlélet érvényesülne az igazgatóság tagjainak 
kiválasztásakor, ami ezzel a rendszerrel nem egyeztethető össze. A területet érintő, határokon 
átnyúló problémák szintén nem olyan horderejűek, hogy az a kérdés uniós szintű 
szabályozását indokolná.

A svéd parlament véleménye szerint továbbra is az egyes tagállamok hatáskörében kell 
maradnia az arra vonatkozó szabályoknak, hogy a tulajdonosok milyen módon választják ki 
az igazgatóság tagjait. Megítélésünk szerint megvannak a feltételei, hogy tagállami szinten 
tovább folyjon a munka a nemek közötti egyensúlynak a gazdasági életen belüli megerősítését 
célzó különböző intézkedések tekintetében. Svédországban a tőzsdén jegyzett társaságok a 
hatályos önszabályozó rendszer keretében előkészítő bizottságot hoztak létre. Az 
önszabályozó rendszerben a nemek egyenletes megoszlására irányuló törekvésre vonatkozó 
szabályok is vannak. A tulajdonosok hozzáállását más módon is lehet befolyásolni. Az 
elfogadandó intézkedéseknek igazodniuk kell az egyes tagállamokban a tulajdonosi szerkezet, 
a társaságok irányítása és a nemek közötti egyenlőséget célzó munka tekintetében fennálló 
viszonyokhoz.
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A svéd parlament úgy ítéli meg, hogy a javaslat a jelenlegi formában nem tartalmaz elegendő 
indokot arra nézve, hogy uniós szintű intézkedések elfogadására kerüljön sor. A nemek 
gazdasági döntéshozatalban való kiegyensúlyozottabb részvételére irányuló cél megítélésünk 
szerint nemzeti intézkedések révén jobban megvalósítható.


