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Tárgy: A Holland Királyság Szenátusának és Képviselőházának a tőzsdén jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról szóló, indokolással ellátott véleménye
(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 Holland Királyság Szenátusának és 
Képviselőházának a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Holland parlament

Tárgy:

Indokolással ellátott vélemény (szubszidiaritás) a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető 
igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0614)

A holland parlament alsó- és felsőháza, összhangban az erre a célra létrehozott eljárással, 
megvizsgálta a szubszidiaritás elvének szempontjából a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot 
(COM(2012)0614). Ennek során az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkét, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvet alkalmazták.

E levélben a holland parlament alsó- és felsőházának álláspontjáról adunk tájékoztatást. Ezzel 
azonos tartalmú levelet küldtünk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland 
kormánynak is.

A holland parlament alsó- és felsőházában egyaránt többség alakult ki azon vélemény 
támogatására, miszerint a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. A szubszidiaritás 
elvének megfelelően az Unió csak akkor avatkozik be, ha a nemzeti szintnél hatékonyabban 
tud fellépni, azaz ha a javasolt intézkedés célkitűzését a tagállamok maguk nem tudnák 
megfelelő módon végrehajtani. Jelen esetben a holland parlament alsó- és felsőháza nem így 
ítéli meg a helyzetet.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikkének (3) bekezdése alapján az Unió 
jogszabályokat fogadhat el a férfiak és nők közötti egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód 
elveinek a munka és a foglalkoztatás területén történő alkalmazásának biztosítására. Az 
Európai Bizottság egy olyan irányelvre tesz javaslatot, amely szerint a tőzsdén jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói helyeinek legalább 40%-át az alulreprezentált nem tagjai 
töltik be.

1 Ezt a többséget az alsóházban a VVD [Szabad Demokrata Párt], az SP [Szocialista Párt], a PVV 
[Szabadságpárt], a CDA [Kereszténydemokrata Tömörülés] és a ChristenUnie [Keresztény Unió], a felsőházban 
pedig a VVD, az SP, a PVV, a CDA és a ChristenUnie pártok alkotják.
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A javaslat azonban nem fűz kellő indokolást ahhoz, hogy miért van szükség a javasolt 
intézkedésekre.
 Az sem látszik világosan, hogy miért van szükség európai szintű jogszabály megalkotására a 
célkitűzés megvalósítása érdekében. Szintén nem világos, hogy miért 40%-ban állapították 
meg a kötelező arányt. Végül nem látszik világosan, milyen módon sérülne a belső piac, 
ahogy azt az Európai Bizottság állítja, és a javasolt jogszabály szövegezésében is vannak 
pontatlanságok.
Az Európai Bizottság azt állítja, hogy a nemzeti politikák nem bizonyultak elegendőnek az 
irányelv célkitűzésének eléréséhez, ami a nők erőteljesebb jelenléte a vállalatvezetői 
posztokon. Nem lehet azonban azt a következtetést levonni, hogy a nemzeti kezdeményezések 
nem voltak sikeresek, mivel a legtöbbjük még kezdeti szakaszban van, és nem volt 
lehetőségük bizonyítani a hatékonyságukat. Még az is lehetséges, hogy az európai javaslat 
romboló hatással lenne a nemek közötti egyenlőség elérése terén egyébként jól működő 
nemzeti intézkedésekre.

A holland parlament alsó- és felsőháza elismeri a férfiak és nők közötti egyenlőségnek a munka és 
a foglalkoztatás területén történő megvalósulásának fontosságát. E tekintetben meg kell említeni, 
hogy 2013. január 1-je óta Hollandiában életben van a nagyméretű vállalatokat érintő 30%-ot 
megcélzó szabály a felügyelő bizottságok és az igazgatóságok vonatkozásában. Egy eltérő 
célkitűzéssel, célcsoporttal, menetrenddel, illetve szankciók bevezetésével kialakított európai 
szabály bevezetése meghiúsítaná a nemzeti kezdeményezést, és nem is adna elég időt a 
nemzeti megközelítésnek arra, hogy eredményeket érjen el.

A Bizottság emellett azt is hangsúlyozza, hogy a belső piac megfelelő működése érdekében 
kell harmonizálni a nemzeti szakpolitikákat. Nincs rá bizonyíték azonban, hogy a nemek 
közötti egyenlőség elérését célzó nemzeti intézkedések megléte romboló hatással lenne a belső 
piac működésére. Ez akkor lenne igaz, ha néhány tagállamban az alulreprezentált nem 
tagjainak nem lenne lehetősége vezető szintű vállalati állások betöltésére. Erről azonban nincs 
szó.

Nincs bizonyíték a kötelező cél bevezetésének hatékonyságára sem. Csak kevés országban 
próbálták ki ezt eddig, és ezekben az országokban is olyan rövid ideje kerültek csak 
bevezetésre az intézkedések, hogy nem lehet még megállapítani, hogy a szakpolitikák 
sikeresek voltak-e. Emellett a tőzsdén jegyzett társaságokra vonatkozó általános cél 
bevezetése nem tudná kellőképpen figyelembe venni a vállalkozások egyedi helyzetét. Nincs 
rá elegendő tudományos bizonyíték sem, hogy a kitűzött 40% lenne az elérendő cél 
megvalósításának és számos tagállam helyzete megoldásának leghatékonyabb eszköze. 
Tanácsosabb lenne tehát megvárni a nemzeti kezdeményezések konkrét eredményeit, és 
lehetőséget adni a tagállamoknak, hogy tanuljanak e nemzeti kezdeményezések 
tapasztalataiból, mint kötelező százalékokat bevezetni ebben a szakaszban.

Az sem nyert bizonyítást, hogy a javasolt „arányos és visszatartó erejű” szankciók a leghatékonyabb 
eszközök a nemek közötti esélyegyenlőség elérésére. Vannak olyan nemzeti kezdeményezések, 
amelyek nem alkalmaznak kötelező szankciókat, és amelyek a nők által betöltött vezető szintű 
vállalati állások növekvő tendenciájához kapcsolódnak.  Felmerül tehát a kérdés, hogy miért 
akarja az Európai Bizottság ezt a tendenciát visszatartó erejű szankciók bevezetésével 
korlátozni. Nem világos az sem, hogy mit kellene tenniük a tagállamoknak akkor, ha 
szankciók bevezetésére kerül sor, illetve ha nem tartják be az előírásokat. Nincs olyan 
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kritérium, ami alapján értékelni lehetne, hogy egy tagállam betartja-e a javasolt irányelvet.

A holland parlament alsó- és felsőháza nem lát ezért sem hozzáadott értéket, sem 
szükségességet abban, hogy az Európai Bizottság jogszabály útján beavatkozzon a vezető 
vállalati állások terén a nemek közötti esélyegyenlőséget célzó nemzeti intézkedésekbe.


