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Temats: Zviedrijas parlamenta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas parlamenta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas parlamenta komitejas pamatota atzinuma priekö likums

Izskatot subsidiaritātes principa ievērošanu attiecībā uz Komisijas iesniegto priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)0614), 
par kuru Civillietu komiteja ir izstrādājusi ziņojumu Nr. 2012/13:CU14 – Direktīvas par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū 
analīze no subsidiaritātes principa viedokļa, Zviedrijas parlaments uzskata, ka priekšlikuma 
teksts ir pretējs subsidiaritātes principam. Turpmāk ir izklāstīts Zviedrija parlamenta sniegtais 
pamatojums.

Šīs direktīvas vispārējais mērķis ir paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu abu dzimumu 
līdzsvarotāku pārstāvību biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū, nosakot 
pasākumus nolūkā paātrināt progresu attiecībā uz dzimumu līdzsvaru, vienlaikus dodot 
uzņēmumiem pietiekami daudz laika, kurā veikt nepieciešamos uzlabojumus. Priekšlikuma 
mērķis ir nodrošināt, lai pašlaik nepietiekami pārstāvētās sievietes veidotu vismaz 40 % no 
biržā kotēto uzņēmumu direktoriem bez izpildpilnvarām.

Zviedrijas parlaments uzskata, ka ir svarīgi garantēt dzimumu daudz līdzsvarotāku pārstāvību 
attiecībā uz dalību ekonomiskas dabas lēmumu pieņemšanā. Tas uzskata arī, ka tik svarīgā 
jomā kā dzimumu līdztiesība šī ir pozitīva iniciatīva.

Tomēr teksts nešķiet tāds, kas daudzu dalībvalstu akcionāriem piešķirtu izšķirošu ietekmi uz 
uzņēmumu pārvaldību. Situācija Zviedrijā labi ilustrē grūtības, ar kurām saskartos ierosinātais 
teksts. Zviedrijā valdi ieceļ akcionāri. Tā darbojas, pamatojoties uz uzticības attiecībām, un 
nav uzskatāma par ieceltu šā vārda juridiskajā nozīmē. Valde pārstāv akcionārus un atbild 
sabiedrības organizācijas un pārvaldes priekšā. Akcionāriem uzņēmumā ir vislielākā vara un 
tie ir tiesīgi valdi atlaist jebkurā brīdī. Ierosinātajā tekstā attiecībā uz valdes locekļu iecelšanu 
ir paredzēts praksē ieviest juridiskas dabas mehānismu, kas ne visai atbilst pašreizējai norisei. 
Turklāt ar pārrobežu aspektu saistītās problēmas neattaisno šā jautājuma reglamentāciju 
Eiropas Savienības līmenī.

Noteikumiem, kurus piemēro, akcionāriem ieceļot valdes locekļus, Zviedrijas parlamenta 
skatījumā, arī turpmāk vajadzētu būt katras dalībvalsts pārziņā. Tas uzskata, ka dažādie 
pasākumi, kurus veic, lai nostiprinātu dzimumu līdztiesību uzņēmumos, joprojām būtu 
jāīsteno valstu līmenī. Zviedrijā biržā kotētie uzņēmumi ir izveidojuši iecelšanas komiteju, 
ievērojot spēkā esošos pašu pieņemtos noteikumus. Šajos pašu pieņemtajos noteikumos ir arī 
iekļautas normas, kurās ir paredzēts nodrošināt dzimumu līdzsvaru. Mērķis ir akcionāru rīcību 
ietekmēt citiem līdzekļiem. Veicamie pasākumi ir jāsaskaņo ar risinājumiem, kādi dažādās 
dalībvalstīs pastāv attiecībā uz akcionāru struktūru, uzņēmumu pārvaldības veidu un citiem 
paņēmieniem, ar kuriem nodrošina līdzsvaru.

Zviedrijas parlaments uzskata, ka priekšlikums pašreizējā redakcijā neattaisno pasākumu 
noteikšanu Savienības līmenī. Tas uzskata, ka, īstenojot pasākumus valstu līmenī, var labāk 
sasniegt mērķi — nodrošināt līdzsvaru ekonomiskas dabas lēmumus pieņemošajās struktūrās.
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