
CM\923157SL.doc PE502.184v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

3.1.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(02/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemskega senata in nizozemske poslanske zbornice o 
predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki sta ga o predlogu podala nizozemski 
senat in nizozemska poslanska zbornica.
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PRILOGA

Nizozemski parlament

Zadeva:

Obrazloženo mnenje (subsidiarnost) o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 
na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614)

Nizozemski senat in poslanska zbornica sta v skladu z vzpostavljenim postopkom preučila z 
vidika subsidiarnosti predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614). Glede uporabe načel subsidiarnosti in 
proporcionalnosti sta uporabila tudi člen 5 Pogodbe EU in protokol št. 2 k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije. 

Posredujemo vam mnenje obeh. Pisma z enako vsebino so bila naslovljena na Evropski 
parlament, Svet in nizozemsko vlado.

Tako senat kot poslanska zbornica sta se z večino glasov odločila, da je predlog v nasprotju z 
načelom subsidiarnosti1. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko Evropska unija ukrepa le, 
če so ukrepi, sprejeti na ravni Unije, bolj učinkoviti, kot bi bili ukrepi, sprejeti na nacionalni 
ravni, se pravi, če države članice ne morejo same ustrezno doseči ciljev predlaganega ukrepa.  
Po mnenju nizozemskega senata in poslanske zbornice, predlog v sedanji obliki tega ne 
zagotavlja.

Unija je na podlagi člena 157(3) Pogodbe o delovanju EU pooblaščena, da sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi zagotovi uporabo načela enakih možnosti in enake obravnave 
moških in žensk na trgu dela. Evropska komisija predlaga direktivo, ki naj bi zagotovila, da 
vsaj 40% neizvršnih mest v podjetjih, ki kotirajo na borzi, zasedajo predstavniki manj 
zastopanega spola.

                                               
1 V senatu so to večino sestavljale skupine VVD, SP, PVV,CDA in Krščanska unija, v poslanski zbornici pa 
skupine VVD, SP, PVV,CDA, Krščanska unija in SGP.
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Vendar predlog ne utemelji potrebe po predlaganih ukrepih dovolj prepričljivo. 
 Tudi sicer ni povsem jasno, zakaj bi bila potrebna zakonodaja na evropski ravni, da bi se 
doseglo ta cilj. Nejasno je tudi, zakaj je obvezni odstotek določen na 40%, ter kako bi bil 
moten notranji trg, kot trdi Komisija, samo oblikovanje zakonodaje pa ni natančno 
opredeljeno.

Evropska komisije navaja, da so se nacionalne politike pokazale za neustrezne pri doseganju 
cilja direktive, ki je boljša zastopanost žensk v vodstvu podjetij. Vendar ni mogoče sklepati, 
da nacionalne pobude niso uspešne, saj so se mnoge šele začele izvajati in še niso imele 
možnosti, da dokažejo svojo učinkovitost. Prav tako je možno, da bi predlog za evropsko 
zakonodajo moteče vplival na dobro delovanje nacionalnih pobud, sprejetih na področju boja 
za enakost moških in žensk. 

Nizozemski senat in poslanska zbornica sta se strinjala, da je treba priznati pomen enakosti 
žensk in moških na trgu dela. Glede tega je treba pojasniti, da od 1. januarja 2013 na 
Nizozemskem za velike družbe velja cilj 30 % zastopanosti žensk v upravnih in nadzornih 
svetih. Vzpostavitev evropskih pravil z drugačnim ciljem, drugo ciljno skupino, drugačnim 
časovnim razporedom ter uvedba sankcij, bi ovirala nacionalno pobudo in ji ne bi omogočila 
dovolj časa, da doseže rezultate. 

Obenem Komisija navaja, da je treba uskladiti nacionalne politike, da se omogoči uspešno 
delovanje notranjega trga. Vendar ni nobenega dokaza, da obstoj različnih nacionalnih pobud 
za enakost moških in žensk moteče vpliva na delovanje notranjega trga. To bi se lahko 
zgodilo v primeru, če manj zastopani spol v nekaterih državah ne bi imel nikakršne možnosti, 
da dela na vrhu lestvice v podjetjih. Vendar temu ni tako.

Prav tako nič ne potrjuje učinkovitosti uvedbe obveznega cilja.    Držav, ki bi tak pristop že 
preizkusile, ni veliko, in tudi tam se je z izvajanjem teh pobud začelo preveč nedavno, da bi se 
lahko videlo, ali je politika bila uspešna. Poleg tega uvedba splošne obveznosti za družbe, ki 
kotirajo na borzi, ne dovoljuje, da bi se upoštevale posebnosti podjetij.  Tudi sicer znanstveno 
ni dovolj dokazano, da določeni odstotek, se pravi 40 % , najučinkoviteje prispeva v 
doseganju zastavljenega cilja in da je odgovor na stanje v številnih državah članicah.
Smotrneje bi bilo počakati na jasne rezultate nacionalnih pobud in državam članicam 
omogočiti, da se naučijo iz ocene nacionalnih pobud, kot pa v tej fazi vzpostaviti obvezne 
odstotke.

Prav tako ni dokazano, da je predlagana oblika zagotavljanja enake možnosti moških in žensk, 
se pravi uporaba ustreznih in odvračilnih sankcij, učinkovita. Obstajajo nacionalne pobude, ki 
ne predvidevajo obveznih sankcij, pa vendar so omogočile izboljšanje zastopanosti žensk na 
vodstvenih položajih v podjetjih.  Vprašati se je treba, zakaj Evropska komisija povezuje 
zadevo z uvedbo odvračilnih sankcij. Nejasno je tudi, kaj naj naredijo države članice v 
primeru neizpolnjevanja, če bodo sankcije uvedene.  Ni meril za oceno, kdaj države članice 
izpolnjujejo predlagano direktivo. 

Nizozemski senat in poslanska zbornica na koncu menita, da ni potrebe za poseg evropske 
zakonodaje v sedanje pobude na področju boja za enakost moških in žensk na vodstvenih 
položajih družb, in da takšen poseg ne prinaša dodane vrednosti.
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