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Tema: Suomijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Suomijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.



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

LT

PRIEDAS

Švedijos parlamento komiteto pasiūlymas dėl pagrįstos nuomonės

Švedijos parlamentas, išnagrinėjęs subsidiarumo principo taikymą Komisijos pateiktam 
pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų 
priemonių (COM(2012) 0614), dėl kurio buvo parengtas Piliečių reikalų komiteto pranešimas 
Nr. 2012/13:CU14 „Pasiūlymo dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo vertinimas atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą“, mano, kad pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui. Parlamentas nurodė šias 
priežastis:

Šios direktyvos bendrasis tikslas – nustatyti priemones, skirtas geresnei lyčių pusiausvyrai 
biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių lygmeniu užtikrinti – jomis siekiama pagreitinti šį 
procesą ir bendrovėms suteikiama pakankamai laiko pasirengti jų įgyvendinimui. Pasiūlymu 
siekiama, kad moterys, kurios dabar nepakankamai atstovaujamos, sudarytų ne mažiau kaip 
40 proc. biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių.

Švedijos Parlamentas mano, kad svarbu užtikrinti kur kas labiau subalansuotą vyrų ir moterų 
atstovavimą ekonominių sprendimų priėmimo srityje. Jis taip pat laikosi nuomonės, kad tai 
yra teigiama iniciatyva, kurios imamasi tokioje svarbioje srityje.

Tačiau iš teksto neatrodo, kad daugelio valstybių narių akcininkams suteikiamos galios galėtų 
daryti lemiamą įtaką bendrovės valdymui. Padėtis Švedijoje puikiai parodo, su kokiais 
sunkumais susidurtų siūlomas dokumentas. Švedijoje valdybą skiria akcininkai. Jos misija 
grindžiama pasitikėjimu paremtais santykiais, o ne darbo santykiais. Valdyba atstovauja 
akcininkams ir yra atsakinga už įmonės darbo organizavimą ir valdymą. Įmonėje akcininkams 
priklauso absoliuti valdžia ir jie turi teisę atleisti valdybą bet kuriuo metu. Tačiau siūlomame 
tekste numatoma praktikoje pradėti taikyti teisės akte nustatytą direktorių skyrimo 
mechanizmą, o tai sunkiai suderinama su dabartine sistema. Be to, tarpvalstybinio pobūdžio 
problemos nėra tokios rimtos, kad pateisintų šio klausimo reglamentavimą Europos Sąjungos 
lygmeniu.

Akcininkų, direktorių skyrimui taikomos taisyklės, Švedijos parlamento nuomone, turėtų likti 
kiekvienos valstybės narės kompetencija. Parlamentas mano, kad įvairūs veiksmai, kuriais 
siekiama sustiprinti lyčių lygybę įmonėse, ir toliau turi būti įgyvendinami nacionaliniu 
lygmeniu. Švedijoje biržinės įmonės, vadovaudamosi galiojančia savireguliacijos sistema, 
sukūrė Skyrimo komitetą. Ši savireguliacijos sistema taip pat apima taisykles, kuriomis 
siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygybę. To tikslas – kitu būdu paveikti akcininkų elgesį. 
Veiksmai, kurių turi būti imtasi, turi būti pritaikyti prie sąlygų, kurios vyrauja skirtingose 
valstybėse narėse, atsižvelgiant į akcininkų struktūrą, įmonių valdymo būdą ir kitus veiksmus, 
skatinančius lyčių lygybę.

Švedijos parlamento nuomone, toks pasiūlymas, koks dabar pateiktas, nepateisina priemonių 
Sąjungos lygmeniu. Parlamentas mano, kad nacionaliniais veiksmais galima geriau pasiekti 
lyčių lygybės ekonominių sprendimų priėmimo organuose tikslą.
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