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Temats: Nīderlandes Karalistes parlamenta Senāta un Pārstāvju palātas 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 Nīderlandes Karalistes parlamenta Senāta un Pārstāvju 
palātas pamatots atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Parlaments

Temats:

Pamatots atzinums (subsidiaritāte) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez 
izpildpilnvarām vidū (COM(2012)0614)

Parlamenta pirmā un otrā palāta saskaņā ar šim nolūkam noteikto procedūru ir izskatījušas no 
subsidiaritātes principa viedokļa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū 
(COM(2012)0614). Tādējādi tās ir piemērojušas Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. protokolu par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu.

Ar šo vēstuli nosūtām Jums Nīderlandes Karalistes parlamenta pirmās un otrās palātas sniegto 
atzinumu. Līdzīga satura vēstules ir nosūtītas arī Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Nīderlandes valdībai.

Gan parlamenta pirmajā palātā, gan otrajā palātā ir izveidojies tādu deputātu vairākums, kuri 
uzskata, ka priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes principam1. Saskaņā ar subsidiaritātes 
principu Eiropa rīkojas tikai tad, kad tās iniciatīva izrādās efektīvāka par valstu rīcību, proti, 
ja ierosinātās darbības mērķis nevar tikt sasniegts pietiekamā mērā, dalībvalstīm rīkojoties 
vienām pašām. Parlamenta pirmā un otrā palāta uzskata, ka šajā gadījumā tas tā nav.

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. panta 3. punktu, Savienībai ir 
pienākums pieņemt tiesību aktus, lai nodrošinātu tāda principa piemērošanu, kas paredz abu 
dzimumu vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem darba 
tirgū. Eiropas Komisija šodien iesniedz direktīvu, kurā ir noteikts, ka biržā kotētos 
uzņēmumos nepietiekami pārstāvētajam dzimumam ir jāpiešķir vismaz 40 % no direktoru bez 
izpildpilnvarām amatvietām.

1 Šo vairākumu pirmajā palātā veidoja grupas: VVD, SP, PVV, CDA un ChristenUnie, un otrajā 
palātā grupas: VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie un SGP.
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No priekšlikuma pietiekamā mērā neizriet ierosināto pasākumu nepieciešamība.
 Turklāt iemesls, kura dēļ Eiropas līmenī ir jāpieņem tiesību akts, lai sasniegtu noteikto mērķi, 
nav visai saprotams. Obligātā īpatsvara 40 % apmērā izvēle arī nav skaidri pamatota. Turklāt 
nav precīzi saprotams, kādā veidā šā tiesību akta nepieņemšanas gadījumā varētu būt traucēta 
iekšējā tirgus darbība, kā to apgalvo Eiropas Komisija, un ierosinātā tiesību akta tekstā ir 
atrodamas neprecizitātes.
Eiropas Komisija norāda, ka valstu politika ir izrādījusies nepietiekama, lai sasniegtu 
direktīvas mērķi, proti, uzņēmumu vadībā nodrošināt lielāku skaitu sieviešu. Nav iespējams 
secināt, ka valstu iniciatīvas nav bijušas sekmīgas, jo lielākā daļa šobrīd īstenoto iniciatīvu 
joprojām atrodas pašā sākuma stadijā un nav guvušas iespēju apliecināt savu efektivitāti. Pat 
ir iespējams, ka Eiropas līmeņa priekšlikums negatīvi ietekmēs to valstu līmeņa iniciatīvu 
sekmīgu īstenošanu, kas pieņemtas, lai mazinātu dzimumu nevienlīdzību.

Parlamenta pirmā un otrā palāta ir vienisprātis, atzīstot dzimumu vienlīdzības nozīmību darba 
tirgū. Šajā sakarībā jākonstatē, ka kopš 2013. gada 1. janvāra Nīderlandē ir spēkā 30 % mērķis 
gan attiecībā uz lielo uzņēmumu valdēm, gan — uzraudzības padomēm. Pieņemot Eiropas 
regulējumu, kuram ir cits mērķis, mērķauditorija un grafiks un kurā ir noteikts sankciju 
režīms, tiktu mazināta valsts īstenotās iniciatīvas efektivitāte un netiktu atvēlēts pietiekami 
daudz laika, lai valsts pieeja dotu rezultātus.

Papildus tam Eiropas Komisija atsaucas uz nepieciešamību saskaņot valstu politiku, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus optimālu darbību. Tomēr nav nekādu pierādījumu, ka valstīs 
pieņemtās dažādās iniciatīvas, ar kurām apkaro dzimumu nelīdzsvarotību, traucētu iekšējā 
tirgus darbībai. Par darbības ierobežojumu varētu uzskatīt situāciju, kurā nepietiekami 
pārstāvētajam dzimumam atsevišķās valstīs nebūtu nekādu iespēju strādāt uzņēmumu 
hierarhijas augstākajā līmenī. Tomēr tas tā nav.

Nav gūti arī nekādi pierādījumi par to, ka obligāta mērķa noteikšana ir efektīva. Maz ir tādu 
valstu piemēru, kurās šī pieeja jau ir pārbaudīta, un pat šajās valstīs iniciatīvu īstenošana ir 
sākta pārāk nesen, lai varētu teikt, ka politikai ir bijuši pozitīvi rezultāti. Papildus tam, 
nosakot vispārēju pienākumu attiecībā uz biržā kotētiem uzņēmumiem, netiek pietiekami 
ņemta vērā uzņēmumu īpašā situācija. Cita starpā — nav sniegti zinātniski pierādījumi, ka 
obligātais īpatsvars 40 % apmērā ir visefektīvākais, lai sasniegtu noteikto mērķi un risinātu 
daudzās valstīs pastāvošo situāciju. Būtu labāk sagaidīt valstu pieņemto iniciatīvu efektivitāti 
apliecinošos rezultātus un ļaut valstīm izdarīt secinājumus, balstoties uz šo valstu pieņemto 
iniciatīvu rezultātu novērtējumiem, nevis šajā posmā noteikt obligātu procentuālo īpatsvaru.

Nav pierādīts arī tas, ka veids, ar kādu priekšlikumā ir paredzēts nodrošināt dzimumu 
līdzsvaru, proti, „samērīgu un preventīvu” sankciju piemērošana, būtu efektīvs. Dalībvalstīs ir 
pieņemtas tādas iniciatīvas, kurās nav paredzētas saistošas sankcijas un ar kurām tiek 
nodrošināta sieviešu dalības pieaugšanas tendence uzņēmumu hierarhijas augstākajā līmenī. 
Turklāt vajadzētu noskaidrot, kāpēc Eiropas Komisija šo tematu saista ar pienākumu noteikt 
preventīvas sankcijas. Nav arī saprotams nedz, kas dalībvalstīm būtu jādara, nedz, kad būtu 
jānosaka sankcijas, nedz, ar kuru brīdi sākot, var tikt kvalificēts pārkāpums. Nav pieņemti 
kritēriji, lai konstatētu, ka dalībvalstis izpilda direktīvā noteiktās prasības.

Visbeidzot, nedz parlamenta pirmā, nedz otrā palāta nesaskata pievienoto vērtību Eiropas 
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Komisijai rīcībai, regulējuma ceļā ietekmējot iniciatīvas, kuras dalībvalstis īsteno, lai 
mazinātu dzimumu nelīdzsvarotību uzņēmumu vadībā, un nekonstatē šādas rīcības 
nepieciešamību.


