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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

3.1.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(02/2013)

Tema: Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų ir Antrųjų Rūmų 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 Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų ir Antrųjų Rūmų pagrįsta 
nuomonė dėl minėto pasiūlymo.



PE502.184v01-00 2/4 CM\923157LT.doc

LT

PRIEDAS

Nyderlandų Karalystės Generaliniai Luomai

Tema:

Pagrįsta nuomonė (subsidiarumo principas) dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl biržinių 
bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo, 
COM(2012) 614

Generalinių Luomų Pirmieji ir Antrieji Rūmai, laikydamiesi nustatytos procedūros, pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyros gerinimo (COM(2012) 614) patikrino atsižvelgdami į subsidiarumo principą. 
Šiuo tikslu buvo taikomas ES sutarties 5 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
Protokolas Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

Šiuo raštu jums pranešame Generalinių Luomų Pirmųjų ir Antrųjų Rūmų nuomonę šiuo 
klausimu. Tokie pat laiškai išsiųsti Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų vyriausybei.

Tiek Pirmųjų Rūmų, tiek Antrųjų Rūmų dauguma laikosi nuomonės, kad pasiūlymas 
prieštarauja subsidiarumo principui. Laikantis subsidiarumo principo ES imasi veiksmų tik 
tuomet, kai jie veiksmingesni negu veiksmai nacionaliniu lygmeniu, t. y., jeigu siūlomų 
veiksmų tikslai negali būti tinkamai pasiekti valstybėms narėms veikiant atskirai. Generalinių 
Luomų Pirmųjų ir Antrųjų Rūmų nuomone šiuo atveju taip nėra.

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 3 dalimi ES yra įgaliota 
priimti teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų taikomas moterų ir vyrų vienodų 
galimybių ir vienodo požiūrio darbo rinkoje principas. Komisija šiuo metu siūlo direktyvą, 
pagal kurią bent 40 proc. biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigų turi užimti 
nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys.

1 Šią daugumą Pirmuosiuose Rūmuose sudaro Liaudies partija už laisvę ir demokratiją 
(ol. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD), Socialistų partija (ol. Socialistische Partij, 
SP), Krikščionių demokratų partija (ol. Christen-Democratisch Appèl, CDA) ir Krikščionių sąjunga 
„ChristenUnie“, o Antruosiuose Rūmuose – VVD, SP, Laisvės partija (ol. Partij voor de Vrijheid, 
PVV), CDA, „ChristenUnie“ ir Reformuota politinė partija (ol. Staatkundig Gereformeerde Partij, 
SGP).
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Tačiau pasiūlyme nepakankamai aiškiai nurodoma, kodėl siūlomos priemonės yra reikalingos. 
Taip pat nepakankamai paaiškinama, kodėl teisės aktai šiuo tikslu turi būti priimti Europos 
lygmeniu. Taip pat neaišku, kodėl nustatyta būtent 40 proc. privaloma procentinė dalis. 
Galiausiai neaišku, kokiu būdu bus sutrikdytas vidaus rinkos veikimas, kaip teigia Komisija, 
ir nėra iki galo aišku, kokio poveikio siekiama siūlomu teisės aktu.

Komisija teigia, kad buvo parodyta, jog nacionalinės politikos nepakanka siekiant direktyvos 
tikslo užtikrinti, kad daugiau moterų užimtų aukštas pareigas verslo įmonėse. Tačiau 
neįmanoma daryti išvados, kad nacionalinės iniciatyvos įgyvendinamos nesėkmingai, nes 
dauguma iniciatyvų šiuo metu įgyvendinamos ankstyvuoju etapu ir nebuvo galimybės įrodyti 
jų veiksmingumo. Gali būti, kad pasiūlymas Europos lygmeniu gali daryti neigiamą poveikį 
sėkmingai įgyvendinamoms nacionalinėms iniciatyvoms lyčių lygybės skatinimo srityje.

Generalinių Luomų Pirmieji ir Antrieji Rūmai pabrėžia, kad svarbu užtikrinti moterų ir vyrų 
lygybę darbo rinkoje. Šiuo tikslu nuo 2013 m. sausio 1 d. Nyderlanduose tokiems svarbiems 
subjektams, kaip stebėtojų taryba ir direktorių valdyba, pradedamas taikyti 30 proc. tikslas. 
Nustačius ES taisykles, kurias taikant būtų siekiama kito tikslo, aprėpiama kita tikslinė grupė, 
laikomasi kito tvarkaraščio ir skiriamos kitokios sankcijos, būtų sudaroma kliūčių įgyvendinti 
minėtą nacionalinę iniciatyvą, taip pat nesuteikiama pakankamai laiko pasiekti pagal ją 
numatytų rezultatų.

Be to, Komisija nurodo poreikį suderinti nacionalinę politiką, kad būtų užtikrintas tinkamas 
vidaus rinkos veikimas. Tačiau negali būti įrodyta, kad dėl to, jog įgyvendinamos skirtingos 
nacionalinės iniciatyvos siekiant skatinti lyčių lygybę, trikdomas vidaus rinkos veikimas. Tai 
galėtų būti įrodyta tuo atveju, jeigu kai kuriose šalyse nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenys neturėtų galimybių užimti aukštų pareigų verslo įmonėse. Tačiau taip nėra.

Taip pat nėra įrodymų, kad privalomos procentinės dalies nustatymas yra veiksminga 
priemonė. Šį metodą išbandė labai mažai šalių ir net šiose šalyse iniciatyvos įgyvendinamos 
tokį trumpą laiką, kad neįmanoma nustatyti, ar minėta politika yra sėkminga. Be to, biržinėms 
bendrovėms nustačius bendrą reikalavimą nepakankamai atsižvelgiama į konkrečią bendrovių 
padėtį. Taip pat yra nepakankamai mokslinių įrodymų, kad, siekiant minėto tikslo ir 
atsižvelgiant į daugelio valstybių narių padėtį, privalomos procentinės dalies dydis (40 proc.) 
yra pats veiksmingiausias. Todėl šiuo etapu reikėtų ne nustatyti privalomą procentinę dalį, bet 
verčiau palaukti aiškių nacionalinių iniciatyvų rezultatų ir sudaryti galimybes valstybėms 
narėms padaryti šių nacionalinių iniciatyvų vertinimo išvadas.

Taip pat neįrodyta tai, kad siūlomi būdai siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes, 
t. y.  taikant proporcingas ir atgrasomas sankcijas, yra veiksmingi. Yra pavyzdžių, kai 
netaikant privalomų sankcijų įgyvendinamos nacionalinės iniciatyvos prisideda prie moterų, 
užimančių aukštas pareigas verslo įmonėse, skaičiaus didėjimo. Todėl kyla klausimas, kodėl 
Komisija sukuria kliūčių šiai tendencijai plėtoti nustatydama reikalavimą skirti atgrasomas 
sankcijas. Taip pat lieka neaišku, kokių veiksmų turėtų imtis valstybės narės tuo atveju, jeigu 
reikėtų skirti sankcijas, ir kaip nustatoma, kad įsipareigojimų nesilaikoma. Nepaaiškinama, 
kokiais atvejais valstybės narės laikosi pasiūlytos direktyvos nuostatų.

Taigi Generalinių Luomų Pirmieji ir Antrieji Rūmai nemano, kad yra poreikis Komisijos 
intervencijai įgyvendinant nacionalines iniciatyvas siūlant teisės aktą, kuriuo siekiama skatinti 
moterų ir vyrų lygias galimybes užimant aukštas pareigas verslo įmonėse, taip pat, kad tokia 
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intervencija sukuriama papildoma nauda.


