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Tárgy: a brit Alsóháznak indokolással ellátott véleménye a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és a 
kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)614 – 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 brit Alsóháznak a fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Az Alsóház indokolással ellátott véleménye

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikke 
alapján benyújtva az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

melynek tárgya

a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslat
16433/121

A Szerződés alapján a szubszidiaritás elvének betartása értékelésére szolgáló keretrendszer

1. A szubszidiaritás elvét azzal a szándékkal hívták életre, hogy biztosítsák, hogy a döntéseket 
az Unió polgáraihoz lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Az elv az EUSZ 5. cikkének 
(3) bekezdésében került meghatározásra:

„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 
kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem 
tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.”

2. Az Unió intézményeinek biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének „folyamatos 
tiszteletben tartását”2 a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyvben meghatározottak szerint.

3. Ennek megfelelően a jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt a 
Bizottság széles körű konzultációt folytat, melynek során adott esetben figyelembe kell venni 
a regionális és helyi vonatkozásokat3. 

4. A 2. jegyzőkönyv 5. cikke alapján minden jogalkotási aktus tervezetének „részletesen 
tartalmaznia kell azokat az adatokat”, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való 
összhang megítéléséhez szükségesek. E feljegyzésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 a tervezet pénzügyi hatásainak bizonyos fokú értékelése;

 irányelv esetében a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak 
végrehajtására elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatások bizonyos fokú 
értékelése; valamint

                                               
1 COM(2012)0614
2 A 2. jegyzőkönyv 1. cikke.
3 A 2. jegyzőkönyv 2. cikke.
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 az annak megállapításához vezető okok minőségi és – ahol csak lehetséges –
mennyiségi mutatókkal történő alátámasztása, hogy „valamely uniós cél az Unió 
szintjén jobban megvalósítható”.

A részletes feljegyzésnek figyelembe kell vennie annak szükségességét, hogy az Unióra, a 
nemzeti kormányokra, a regionális vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a 
polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és 
hogy azok arányban álljanak az elérendő célkitűzésekkel.

5. Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése és 12. cikkének b) pontja alapján a nemzeti 
parlamenteknek a 2. jegyzőkönyvben meghatározott eljárásnak, nevezetesen az indokolással 
ellátott véleményezési eljárásnak megfelelően biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének 
betartását.

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló korábbi jegyzőkönyv

6. A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló, az Amszterdami 
Szerződéshez csatolt korábbi jegyzőkönyv hasznos útmutatást nyújtott arra vonatkozóan, 
hogy a szubszidiaritás elvét miként kell alkalmazni. Ez az útmutatás a szubszidiaritás elvének 
betartása tekintetében továbbra is releváns. A Bizottság megerősítette, hogy a megfelelőség 
értékeléséhez továbbra is az Amszterdami Jegyzőkönyvet használja útmutatásul, és másoknak 
is ezt ajánlja4.

                                               
4 Lásd a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2010. évi jelentés 2., valamint a 2011. évi jelentés 3. oldalát (COM(2010)0547 és 
COM(2011)0344).

„Egy közösségi intézkedés akkor igazolt, ha megfelel a szubszidiaritás elvében foglalt 
mindkét szempontnak: a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani nemzeti alkotmányos rendszerük keretén belül; ezért azok közösségi szinten 
jobban megvalósíthatók.

„Annak vizsgálatakor, hogy a fent említett feltétel teljesül-e, a következő szempontokat kell 
irányadónak tekinteni:

 a vizsgált kérdésnek olyan, több államot érintő vonatkozásai vannak, amelyeket 
tagállami intézkedéssel nem lehet kielégítően szabályozni;

 a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya ellentétbe 
kerülne a Szerződés követelményeivel (mint például annak szükségességével, hogy a 
verseny torzulásait korrigálják vagy a rejtett kereskedelmi korlátozásokat 
kiküszöböljék, vagy a gazdasági és társadalmi kohéziót erősítsék), vagy egyéb módon 
jelentősen sértené a tagállamok érdekeit; 
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 a közösségi szintű intézkedés nagyságrendje vagy hatásai miatt a tagállamok szintjén 
végrehajtott intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene.”1

A közösségi intézkedésnek azt a lehető legegyszerűbb formáját kell kiválasztani, amely még 
lehetővé teszi az intézkedés céljának kielégítő megvalósítását és az eredményes végrehajtást. 
A Közösség csak a szükséges mértékben alkot jogszabályt. Azonos feltételek mellett az 
irányelveket a rendeletekkel szemben, illetőleg a keretirányelveket a részletes intézkedésekkel 
szemben előnyben kell részesíteni.

A javasolt jogszabály célja

7. Az irányelvtervezet célja a nemek közötti egyensúly javítása a társasaságok 
vezetőtestületeiben. Bár semleges fogalmakat használ, végig az alulreprezentált nemre utalva, 
a szöveg világossá teszi, hogy célja a nők jelenlétének növelése a vezetőtestületekben a 
következő okokból:

 a nők és a férfiak közötti gyakorlati egyenlőség elérése, a nemek közötti 
foglalkoztatási és bérezési különbségek csökkentése;

 a humántőke hatékony felhasználásának biztosítása (az egyetemeken végzők 60%-a 
nő), az oktatásba történő közberuházás megtérülésének javítása; valamint

 a vállalatirányítás és a gazdasági növekedés javítása a pénzügyi teljesítményre és a 
nyereségességre gyakorolt jótékony továbbgyűrűző hatás által.

Működés

8. Az irányelvtervezet alapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. 
cikkének (3) bekezdése, amely kompetenciát hoz létre intézkedések elfogadására „annak 
érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód 
elveinek alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.” Elvárná a tagállamoktól annak 
biztosítását, hogy a tőzsdén jegyzett társaságok, melyek nem ügyvezető igazgatói 
álláshelyeinek kevesebb, mint 40%-át, illetve az összes igazgatói (ügyvezető és nem 
ügyvezető) álláshely kevesebb, mint harmadát töltik be nők, a nem ügyvezető igazgatói 
kinevezéseket „az egyes jelöltek képességeinek összehasonlító, előre megállapított, átlátható, 
semlegesen megfogalmazott és egységes követelményeket alkalmazó elemzése” alapján 
hajtsák végre. Bevezetne egy új elsőbbségi szabályt is, amely biztosítja, hogy előnyben 
részesítik a női jelöltet, amennyiben a férfi versenytársával azonos szakmai alkalmassággal, 
szakértelemmel és szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és ha más különleges tényező nem 
billenti a férfi jelölt felé a mérleget.

9. Ezen új eljárási kötelezettségek célja, hogy 2020-ra (illetve a közvállalkozásnak minősülő 
jegyzett társaságok esetében 2018-ra) a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói 
álláshelyeinek 40%-át (illetve az összes igazgatói álláshely 30%-át) nők töltsék be. A kis- és 
                                               
1 Lásd a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2010. évi jelentés 2., valamint a 2011. évi jelentés 3. oldalát (COM(2010)0547 és 
COM(2011)0344).
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középvállalkozások, illetve a nőket 10% alatti arányban foglalkoztató társaságok esetében 
nem érvényes ez a kötelezettség. Nem kell a társaságoknak alkalmazniuk az új felvételi és 
kiválasztási eljárásokat azokban az országokban, ahol már bevezettek nemzeti intézkedéseket 
a nők képviseletének növelése érdekében a vezetőtestületekben, 2018/20-tól azonban rájuk is 
vonatkozni fog a kötelezettség, amennyiben nem érték el a 40%-os célt. Az irányelvtervezet 
konkrét nyomonkövetési és jelentéstételi követelményeket is bevezet a jegyzett társaságokra 
nézve azt biztosítandó, hogy tényleges előrelépés következzen be a nők által betöltött 
ügyvezető igazgatói álláshelyek arányának növekedésében.

10. Az irányelvtervezet arra kötelezi a tagállamokat, hogy vezessenek be szankciókat, melyek 
lehetnek közigazgatási bírságok vagy a nem ügyvezető igazgatói kinevezések vagy 
választások bírói testületek általi semmissé nyilvánítása, amennyiben megsértették a felvétel 
és kiválasztás nemzeti végrehajtási előírásokban szereplő eljárási kötelezettségeit. Nem 
világos, hogy a szankciók azokra a jegyzett társaságokra is vonatkozni fognak-e, amelyek 
alkalmazzák az eljárási kötelezettségeket, de 2018/20-ig nem érik el a 40%-os célt.

Szubszidiaritás

11. A Bizottság három indokot hoz fel az uniós fellépés mellett. Először, azt mondja, hogy 
azért van szükség uniós fellépésre, mert „a tagállamok külön-külön – sem az e javaslatban 
megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően 2020-ig, sem bármikor az 
előrelátható jövőben – nem fogják megvalósítani a társasági vezetőtestületekben való 
kiegyensúlyozottabb képviseletre vonatkozó célt”2. Tekintettel a tagállamokban 
megfigyelhető jelenlegi trendekre, a Bizottság úgy becsli, hogy az EU egészében nem fogják 
2040-re elérni, hogy a nők aránya 40% legyen a vezetőtestületekben. A Bizottság rámutat a 
tagállamok egyre inkább eltérő megközelítésére és hozzáteszi:

„Miközben a tagállamoknak megvan a jogi lehetőségük arra, hogy fellépjenek a nők 
alulreprezentáltságával szemben a gazdasági döntéshozatalban, sok tagállam nem mutat 
semmiféle hajlandóságot arra, hogy saját kezdeményezésére eljárjon, illetve az üzleti élet 
ellenállásába ütközik.”3

12. Másodsorban a tagállamok eltérő hozzáállása idokolja az uniós fellépést. A Bizottság 
szerint az eltérő szabályozói megközelítés negatív hatással lehet a belső piacon, és „gyakorlati 
problémákat okozhat”. Példaként a jegyzett táraságok esetleges nehézségeit említi, 
amelyekkel akkor találhatják szembe magukat, ha egy másik tagállamban kívánnak 
leányvállalatot létrehozni, összeolvadást vagy felvásárlást hajtanak végre vagy közbeszerzési 
pályázaton indulnak4. A vezetőtestületi helyekkel kapcsolatos kiválasztási eljárások és a 
megfelelési kritériumok átláthatóságának hiánya visszatarthatja a lehetséges jelölteket a belső 
piacon belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásától, és befolyásolhatja a befektetői 
döntéseket is5. Továbbá az uniós minimumelőírások segíthenek biztosítani „az egyenlő 
versenyfeltételeket”6. A Bizottság hozzáteszi:

                                               
2 Lásd: a Bizottság hatástanulmánya, 25. o. (ADD 1)
3 Lásd: a Bizottság hatástanulmánya, 26. o. (ADD 1)
4 Lásd az irányelvtervezet (12) preambulumbekezdését, 17.o. 
5 Lásd az irányelv (13) preambulumbekezdését, 17.o., és a Bizottság hatástanulmányát, 27-
28.o. (ADD 1)
6 Lásd az irányelvtervezet (14) preambulumbekezdését, 17.o. 
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„A tagállamok ugyanis vonakodhatnak attól, hogy saját kezdeményezésükre szabályozzák ezt 
a területet, mivel esetleg úgy érzik, hogy saját társaságaikat hátrányos helyzetbe hozhatják a 
többi tagállam társaságaihoz képest. Ez a félelem, amelyet az üzleti élet nyomásgyakorlása is 
felerősít, további komoly akadályt jelent, visszatartva a tagállamokat a megfelelő 
intézkedések meghozatalától.  E területen uniós szintű kezdeményezésre van szükség a nemek 
közötti egyenlőség hasonló szintű támogatásának biztosítása érdekében az egész Unióban, 
amint azt az uniós szerződések megkövetelik.”7

13. Az uniós fellépés harmadik indoka az Európa 2020 stratégia tágabb társadalmi és 
gazdasági kontextusába helyezi a nemek közti egyenlőséget. A Bizottság javaslata szerint a 
nők munkaerő-piaci részvétele előtti akadályok lebontásához és az Európa 2020 arra 
vonatkozó fő célkitűzésének eléréséhez, hogy 2020-ra a 20 és 64 év közötti férfiak és nők 
foglalkoztatási aránya 75% legyen, alapvető jelentőségű a nemek közötti egyenlőség melletti 
egyértelmű elköteleződés. A Bizottság azt is megelőlegezi, hogy a nők fokozottabb részvétele 
a gazdasági döntéshozatal legmagasabb szintjein jótékony továbbgyűrűző hatással lesz a 
tágabb értelemben vett gazdaságra is, fokozva az európai társaságok versenyképességét, és 
erősítve a gazdasági növekedést8: 

„A magasan képzett nők készségeinek alacsony szintű igénybevétele azt jelenti, hogy 
potenciális gazdasági növekedés megy veszendőbe. Az összes rendelkezésre álló emberi 
erőforrás teljes körű hasznosítása kulcsfontosságú eszköz az Unió előtt álló demográfiai 
kihívások kezeléséhez, a globalizált gazdaság versenyében való sikeres helytálláshoz és 
harmadik országokkal szembeni komparatív versenyelőny eléréséhez.”9

14. A Bizottság az elemzéséből arra a következtetésre jut, hogy a jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben a nők aránya növelésének célja

„uniós szinten koordinált fellépés révén jobban megvalósítható, mint különböző 
alkalmazási körű, ambíciójú és hatékonyságú nemzeti kezdeményezések keretében.”10

A rendelet azon szempontjai, amelyek nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének

15. Az Alsóház úgy véli, hogy a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében 
a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvtervezet az alább felsorolt szempontokból nem felel meg sem a 2. 
jegyzőkönyv által a Bizottságra rótt eljárási kötelezettségeknek, sem pedig a szubszidiaritás 
alapelvének.

i) Lényeges eljárási kötelezettségek be nem tartása

16. A 2. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében „minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön 
feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az 
arányosság elvével való összhang megítéléséhez szükségesek”. Az az előírás, hogy a külön 
feljegyzésnek a jogalkotási aktus tervezetének részét kell képeznie, azt jelenti, hogy annak 

                                               
7 Lásd: a Bizottság hatástanulmánya, 26. o. (ADD 1)
8 Lásd az irányelvtervezet (15) preambulumbekezdését, 17-18.o. 
9 Lásd a bizottsági indokolás 3. oldalán.
10 Lásd: a Bizottság hatástanulmánya, 28. o. (ADD 1)
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szerepelnie kellene a Bizottság indokolásában, amely a jogalkotási aktus tervezetének része, 
és amelyet – nem utolsósorban – az Unió valamennyi hivatalos nyelvére le kell fordítani. Az 
Unió valamennyi nyelvére történő fordítás a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően 
valamennyi tagállam számára lehetővé teszi annak megítélését, hogy a külön feljegyzés 
összhangban áll-e a szubszidiaritás (és az arányosság) elvével. A Bizottság hatásvizsgálata 
ennek nem felel meg, hiszen nem része a jogalkotási aktus tervezetének, és nincs lefordítva az 
Unió valamennyi hivatalos nyelvére.

17. Az Európai Unióról szóló szerződés11 alapelve, hogy a döntéseket az Unió polgáraihoz 
lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Az ezen alapelvtől való eltérés nem lehet magától 
értetődő, azt – a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében előírtaknak megfelelően – kellő részletességgel 
és egyértelműséggel kell megindokolni ahhoz, hogy az uniós polgárok és választott 
képviselőik megérthessék az annak megállapításához vezető minőségi és mennyiségi okokat, 
hogy „egy uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható.” Ezen előírások betartásának 
terhe a jogalkotási aktusra javaslatot tevő uniós intézményre hárul.

18. A Bizottság indokolása és az irányelvtervezet szövege kifejti bizonyos mértékben az 
uniós fellépés indokát. Az alább kifejtett okok miatt azonban úgy gondoljuk, a Bizottság nem 
támasztotta alá elegendő minőségi és mennyiségi mutatóval az uniós fellépés szükségességét, 
mivel számos tagállam hozott már intézkedéseket a nők jelenlétének növelésére a 
vezetőtestületekben. Ez a hiányosság az Alsóház véleménye szerint azt mutatja, hogy a
Bizottság nem tesz eleget a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében előírt alapvető eljárási 
kötelezettségeknek.

ii) A szubszidiaritás elvének be nem tartása

19. A szubszidiaritás vizsgálatának első része kimondja, hogy az Unió csak „akkor és 
annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok […] nem 
tudják kielégítően megvalósítani.”12

20. A Bizottság kiemeli a tagállamok eltérő hozzáállását – néhány kötelező kvótát vezet be, 
mások nem kötelező célokat tűznek ki; van, amelyik önkéntes, vállalkozások vezette 
kezdeményezéseket javasol, mások pedig egyáltalán nem lépnek –, és úgy látja, hogy lassú 
lesz a nemek kiegyensúlyozottabb képviselete felé vezető fejlődés a vezetőtestületekben. Az 
Alsóház megjegyzi ugyanakkor, hogy számos nemzeti intézkedés született az elmúlt egy-két 
év alatt, és korai lenne még hatástalannak minősíteni őket. Úgy gondoljuk, hogy további 
mérlegelési és értékelési időszakra van szükség annak felmérésére, hogy mi működik (és mi 
nem), és hogy mekkora tényleges előrelépés történt, mielőtt azt a következtetést vonnánk le, 
hogy a tagállamok nem hajlandóak lépni, illetve hogy az általuk bevezetett intézkedés 
hatástalan.

21. A Bizottság szerint az üzleti élet ellenállása lehet az egyik oka, hogy néhány tagállam 
vonakodik vagy nem hajlandó cselekedni, emellett támogatja az uniós szintű fellépést „az 
egyenlő versenyfeltételek” biztosítására. A Bizottság javaslatát alátámasztó elemzés nagy 
része viszont azon üzleti esettanulmány erején alapul, amely sokszínűbb vezetőtestületeket
hozna létre a vállalatirányítás és a teljesítmény javítása érdekében. Emiatt pedig nem 
                                               
11 5. cikk
12 Lásd az EUMSZ 5. cikkének (3) bekezdését.
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kevesebb, hanem inkább több oka lenne a tagállamoknak egyéni lépéseket tenni a nemek 
közötti nagyobb egyenlőség elősegítésére a vezetőtestületekben a versenyelőny biztosításának 
eszközeként.

22. A szubszidiaritás vizsgálatának második része bizonyítékot igényel arra vonatkozóan, 
hogy a vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúly elérésének célja, nagyságrendje vagy 
hatásai miatt jobban megvalósítható uniós szintű fellépéssel. A Bizottság szerint indokolt az 
uniós szintű fellépés, mivel az eltérő szabályozói megközelítés „gyakorlati problémákat” 
okozhat, amelyek negatív hatással lehetnek a belső piacon. Példaként említi többek között azt 
a lehetőséget, hogy a túl kevés női igazgatóval rendelkező társaságokat kizárhatják a 
közbeszerzési pályázatokból, vagy nehézségekbe ütközhetnek, amikor egy másik tagállamban 
kívánnak leányvállalatot létrehozni. A vezetőtestületi helyekkel kapcsolatos felvételi és 
kiválasztási eljárások átláthatóságának hiánya akadályozhatja a belső piacon belüli szabad 
mozgást, és befolyásolhatja a befektetői döntéseket is. Bár elfogadjuk, hogy mindez 
elméletileg lehetséges, úgy gondoljuk, hogy a Bizottságnak sokkal erősebb bizonyítékot kell 
felmutatnia a belső piacon belül ténylegesen felmerült problémák igazolására, mielőtt azt 
állítaná, hogy indokolt az uniós szintű fellépés az eltérő nemzeti hozzáállások 
összehangolására.

23. A Bizottság azt is állítja, hogy a nők növekvő részvétele és láthatósága a vezető gazdasági 
döntéshozó pozíciókban jótékony továbbgyűrűző hatással lehet a nők munkaerőpiaci 
részvételére, és hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia kiemelt foglalkoztatási céljához. 
Messze nem egyértelmű, hogy az Európai Tanács úgy vélte, hogy a kiemelt cél eléréséhez egy 
ilyen természetű jogszabály lesz szükséges vagy kívánatos. Emellett, mint fentebb jeleztük, 
véleményünk szerint túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a Bizottság által 
javasolt uniós szintű fellépés szükségszerűen az egyetlen vagy a legjobb módja a kiemelt cél 
elérésének.

Következtetés

24. A fentiekből az Alsóház azt a következtetést vonja le, hogy a javaslat nem felel meg a 
szubszidiaritás elvének.
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Uniós Jogi Vizsgálóbizottság, 23. jelentés, 2012/13-as parlamenti 
ülésszak

Nemek közötti egyensúly a társaságok vezetőtestületeiben

Előzmények

1.1 Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es Római Szerződés kimondta, hogy a 
férfiak és a nők egyenlő munkáért egyenlő díjazást kell, hogy kapjanak, a nemek közötti 
egyenlőséget pedig azóta az Unió egyik alapvető értékeként ismerik el1. Az uniós szerződések 
általános kötelezettséget írnak elő az Unió számára az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére és a 
férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására minden olyan területen, ahol az Unió 
illetékes2. Emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikkének 
(3) bekezdése kompetenciát hoz létre intézkedések elfogadására,

„annak érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő 
vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.”

(a) Dokumentum – a közlemény

1.2 A Bizottság közleménye kifejti, hogyan segítették az uniós jogszabályok, az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata, valamint az uniós támogatások és cselekvési programok a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását. 2010 márciusában az újonnan kinevezett Bizottság 
elfogadta a nők chartáját, amelyben elkötelezte magát a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását segítő konkrét intézkedések meghozatala, illetve a nemi dimenzió erősítése 
mellett minden olyan politikában, amelyet a hivatali ideje alatt bevezet. A nők és férfiak 
közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2010 és 2015 közötti időszakot lefedő bizottsági stratégia 
kiemeli a vezető pozíciókat betöltő nők aránya növelésének fontosságát. 2011 márciusában a 
Tanács elfogadta a nemek közötti egyenlőségről szóló 2011–2020-as európai paktumot, amely 
„tagállami, és adott esetben uniós szintű” fellépésre hív fel a nők szerepének erősítése 
érdekében a politikai és a gazdasági életben, valamint a nők és férfiak egyenlő részvételének 
előmozdítására az összes döntéshozatali szinten és területen annak érdekében, hogy teljes 
mértékben gyümölcsöztetni tudják az összes tehetséget. A nők munkaerő-piaci részvétele 
előtti akadályok lebontásának támogatásával a paktum az Európa 2020 stratégia azon kiemelt 
céljának támogatását elősegítő eszközök egyike, amely szerint a nők foglalkoztatási arányát 
2020-ra 75%-ra kell emelni.

1.3 E kezdeményezések, illetve a nem kötelező erejű tanácsi ajánlások által elérni kívánt 
változásra irányuló korábbi próbálkozások ellenére a közlemény megjegyzi, hogy a nemek 
közötti tartós az egyensúlytalanság a vezetői pozíciókban:

„A vállalati igazgatótanácsokon belül jelenleg Unió-szerte az egyik nemhez tartozók vannak 
túlnyomó többségben: az igazgatótanácsok tagjainak 86,3 %-a férfi és csupán 13,7 %-a nő (15 
% a nem ügyvezetői feladatokat ellátó igazgatók körében). Az elnöki tisztséget 96,8 %-ban 

                                               
1Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke.
2Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkét.
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töltik be férfiak, és mindössze 3,2 %-ban nők.”1  

1.4 Kiemeli, hogy alig érkezett reakció a „Szándéknyilatkozat a nők vezetőtestületbeni 
arányának növelésére” című, 2011 márciusában született bizottsági dokumentumra, amely 
arra szólítja fel a tőzsdén jegyzett társaságokat, hogy önkéntes vállalás alapján 2015-ig 30%-
ra, 2020-ig pedig 40%-ra növeljék a nők részvételi arányát a vezetőtestületeiken belül2, 
emellett megemelíti az Európai Parlament részéről érzékelhető nyomást, miszerint kvótákat és 
kötelező erejű jogszabályokat kell bevezetni, ha az önkéntes intézkedések nem vezetnek 
eredményekhez. A Bizottság becslése szerint a fejlődés jelenlegi üteme mellett több mint 40 
évig tartana, míg a társaságok szerte az Unióban elérnék a nemek kiegyensúlyozott 
képviseletét a vezetőtestületeikben. Azt állítja, hogy emiatt jogalkotási kezdeményezésre van 
szükség, nemcsak a nemek közötti egyensúly javítása érdekében a tőzsdén jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben, hanem a „strukturális és visszafordíthatatlan” változás biztosítása miatt 
is3. Az uniós jogszabályt támogató egyéb tevékenységek:

 a nemi sokszínűséget és a bevált gyakorlatokat megcélzó önkéntes magatartási kódex 
elkészítése fejvadász cégek számára;

 szakpolitikai iránymutatás a munka, a magánélet és a családi élet 
összeegyeztethetőségével kapcsolatban;

 a nők munkaerő-piaci részvételéhez kapcsolódó Európa 2020 kiemelt cél elérése felé 
vezető folyamat szoros figyelemmel kísérése;

 a nemek közötti egyenlőség üzleti és gazdasági jelentőségének tudatosítása és a bevált 
gyakorlatok terjesztése;

 összehasonlítható adatok gyűjtése a döntéshozatalban történő kiegyensúlyozott 
részvétel elérése felé vezető folyamat nyomon követésére; valamint

 a megfizethető és jó minőségű gyermekgondozási létesítményekhez kapcsolódó 
intézkedések támogatása.4

(b) Dokumentum – az irányelvtervezet

1.5 Az irányelvtervezet célja a nemek közötti egyensúly javítása a céges vezetőtestületekben. 
Bár semleges fogalmakat használ, végig az alulreprezentált nemre utalva, a szöveg világossá 
teszi, hogy célja a nők jelenlétének növelése a vezetőtestületekben a következő okokból:

 a nők és a férfiak közötti gyakorlati egyenlőség elérése, a nemek közötti 
foglalkoztatási és bérezési különbségek csökkentése;

 a humántőke hatékony felhasználásának biztosítása (az egyetemeken végzők 60%-a 
nő), az oktatásba történő közberuházás megtérülésének javítása; valamint

 a vállalatirányítás és a gazdasági növekedés javítása a pénzügyi teljesítményre és a 
nyereségességre gyakorolt jótékony továbbgyűrűző hatás által.

Az irányelvtervezet hatálya

1.6 Az irányelvtervezet csak a tőzsdén jegyzett társaságokra vonatkozna (az Egyesült 
Királyság esetében a Londoni Tőzsdén jegyzett társaságok), a kis- és középvállalkozások 
                                               
3 Lásd a közlemény 5. oldalát.
4 Csak 24 társaság írta alá a szándéknyilatkozatot (lásd az ADD 1 6. oldalát).
5 Lásd a közlemény 6. oldalát.
4Lásd a közlemény 15-17. oldalait.



CM\923974HU.doc 11/22 PE504.011v01-00

HU

azonban mentességet élveznének1. Ennek az az oka, hogy a jegyzett társaságok „kiemelt 
gazdasági fontossággal, láthatósággal és kihatással rendelkeznek”, és szélesebb gazdasági 
értelemben normákat meghatározó szerepük van.  A Bizottság azt is hangsúlyozza, hogy a 
jegyzett társaságok nyilvános jellege „közérdekből” indokot szolgáltat a szélesebb körű 
szabályozásra.2

Eljárási kötelezettségek a nem ügyvezető igazgatók felvételénél

1.7 Az irányelvtervezet új eljárási kötelezettségeket vezetne be a nem ügyvezető igazgatók 
felvételének megfelelési kritériumai és kiválasztási eljárása tekintetében, amelyek valamennyi 
vezetőtestületi rendszerre vonatkoznának3, és amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy ahol a 
nemek aránya nem kiegyensúlyozott egy társaság vezetőtestületében, 2020 januárjára 40%-ra 
(illetve a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében 2018-ra) emelkedjen az 
alulreprezentált nem által betöltött nem ügyvezető igazgatói helyek aránya. A Bizottság 
arányossági okokkal indokolja az ügyvezető és a nem ügyvezető igazgatók szerepe közötti 
különbséget. Úgy gondolja, hogy valószínűleg nagyobb azon megfelelően képzett egyének 
száma, akik képesek nem ügyvezetői felügyeleti funkciót ellátni, és hogy ezért a társaságok 
könnyebben tudnak sokszínűbb vezetőtestületeket kialakítani, ha erőfeszítéseiket a nem 
ügyvezető igazgatók felvételére összepontosítják. Ezzel ellentétben ugyanennek a 
kötelezettségnek az ügyvezető igazgatók felvételére történő alkalmazása nagymértékű 
beavatkozást jelentene egy társaság napi szintű irányításába.4

Az új eljárási kötelezettségek csak azokra a jegyzett társaságokra vonatkoznának, amelyekben 
az egyik nem képviselői nem érik el a 40%-os arányt a nem ügyvezető igazgatói helyek 
számában. Ilyen esetekben az irányelvtervezet 4. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy a kinevezéseket „az egyes jelöltek képességeinek összehasonlító, előre megállapított, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és egységes követelményeket alkalmazó elemzése” 
alapján hajtsák végre.

1.9 E megfelelési kritériumokon kívül a 4. cikk (3) bekezdése új elsőbbségi szabályt vezet be. 
Előírja a tagállamoknak, hogy gondoskodjanak arról, hogy „a nem ügyvezető igazgatók 
kiválasztásakor elsőbbséget élvezzen az alulreprezentált nemhez tartozó jelölt, amennyiben a 
másik nemhez tartozó jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem és szakmai hozzáértés 
szempontjából azonos minősítéssel rendelkezik, kivéve, ha a jelöltre vonatkozó összes 
ismérvet számbavevő tárgyilagos értékelés a mérleg nyelvét a másik nemhez tartozó jelölt 
felé billenti.”

1.10 A sikertelen jelöltek jogosultak kérelmezni, hogy a jegyzett társaságok közöljék a 
kiválasztás alapjául szolgáló minősítés szempontjait, a minősítések tárgyilagos összehasonlító 
                                               
1A mentesség olyan kkv-kra vonatkozik, amelyek 250-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeznek, és az éves árbevételük nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy az éves 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió eurót.
2Lásd az irányelvtervezet (17) preambulumbekezdését, 18. o.

3Az egységes (monista) rendszerek egységes vezetőtestületi struktúrában egyesítik a az 
ügyvezető és a nem ügyvezető igazgatók irányítási és felügyeleti funkcióit; a kettős (dualista) 
rendszerben a nem ügyvezető igazgatók felügyelőbizottsága és az ügyvezető igazgatók 
igazgatótanácsa külön működik.
4  Lásd az irányelvtervezet (20) preambulumbekezdését, 18. o.
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értékelését, és (adott esetben) a mérleg nyelvét a másik nemhez tartozó jelölt felé billentő 
tényezőket. Amennyiben ezen információk alapján elegendő tényszerű bizonyíték van azt 
feltételezni, hogy a sikertelen jelölt azonos minősítéssel rendelkezik a pozícióhoz, a 
társaságnak kell bizonyítania, hogy megfelelően alkalmazta az elsőbbségi szabályt.

1.11 A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 4. cikk (3) bekezdésében foglalt elsőbbségi szabály 
összhangban van az Európai Unió Bíróságának a pozitív gyakorlatról szóló ítélkezési 
gyakorlatával, amely előírja, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesüljön:

 az egyik nem egyértelműen alulreprezentált az adott iparágban (jelen esetben a nők);
 a női jelölt azonos szakmai alkalmassággal, szakértelemmel és szakmai 

tapasztalatokkal rendelkezik;
 a női jelölt előnyben részesítése nem automatikus és feltétel nélküli, az felülbírálható, 

amennyiben a férfi jelölt személyéhez kapcsolódó indokok ez utóbbi felé billentik a 
mérleget; valamint

 minden jelöltet objektív kritériumok alapján értékelnek.

Miért 40% a cél?

1.12 A Bizottság tudományos tanulmányokra hivatkozik, amelyek szerint a nők legalább 
30%-os kritikus tömegére van szükség ahhoz, hogy megszűnjön a „bábság” felfogása, és hogy 
alapvető és fenntartható változások következzenek be a vezetőtestületi kultúrában. Hozzáteszi 
azonban, hogy ez túl nyers eszköz lenne, ha alkalmazásánál nem vennék figyelembe a 
vezetőtestület méretét (ami átlagosan 6.89 nem ügyvezető igazgató a jegyzett társaságok 
esetében, ha nem számoljuk bele a kkv-kat) és a nők által betöltött igazgatói helyek abszolút 
számát. A 40%-os cél hozzájárulhat annak biztosításához, hogy mind százalékos arányban, 
mind abszolút számban megjelenjen a nők kritikus tömege a vezetestületekben.  A Bizottság 
azonban hozzáteszi:
„[A] megfogalmazott célok és a legalább 30%-os kritikus tömeg eléréséhez szükséges 
megfelelő célszint politikai döntés kérdése az [...] arányosan változó hatások miatt.”1

1.13 A Bizottság hatásvizsgálata szerint ahol a tagállamok kvótákat megállapító 
jogszabályokat vezettek be, ott a 40% a tartomány felső végénél helyezkedik el.2

1.14 Az irányelvtervezet 4. cikkének (7) bekezdése bizonyos fokú rugalmasságot vezet be 
azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 40%-os célt teljesítettnek tekintsék, 
amennyiben a jegyzett társaságok bizonyítani tudják, hogy az alulreprezentált nem tagjai az 
összes (ügyvezető és nem ügyvezető) igazgatói hely legalább egyharmadát betöltik.

Kivételek a nem ügyvezető igazgatók felvételére vonatkozó eljárási kötelezettségek 
alkalmazása alól

1.15 Két fő kivétel van. Először, a 4. cikk (6) bekezdése lehetővé teszi a tagállamoknak, 
hogy mentességet adjanak azoknak a jegyzett társaságoknak, amelyek munkavállalói körében 
kevesebb, mint 10% az egyik nem aránya (arra hivatkozva, hogy valószínűleg kevesebb 
megfelelően képzett jelölt van az alulreprezentált nem körében). Másodszor, a 8. cikk (3) 
                                               
1Lásd az ADD 1. 9., 16., 37. és 38. oldalán.
2Lásd az ADD 2 49-53. oldalait. Franciaország és Spanyolország 40%-os, Belgium, Olaszország és Hollandia 30%-os vagy 33%-os kvótát 
vezetett be.



CM\923974HU.doc 13/22 PE504.011v01-00

HU

bekezdése lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy felfüggesszék a felvételi eljárási 
kötelezettségek (beleértve az elsőbbségi szabályt is) alkalmazását, amennyiben bizonyítani 
tudják, hogy nemzeti szinten már hoztak intézkedéseket a férfi és női nem ügyvezető 
igazgatók kiegyensúlyozottabb képviseletének biztosítására, és hogy ezek az intézkedések a 
40%-os cél teljesítéséhez fognak vezetni 2020-ra (vagy 2018-ra a közvállalkozásnak minősülő 
jegyzett társaságok esetében). A szabályok alkalmazásának felfüggesztése ideiglenes 
időszakra vonatkozna – 2018-ig a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében, 
és 2020-ig az egyéb jegyzett társaságok esetében –, a tagállamoknak pedig időszakos 
jelentéseket kellene benyújtaniuk (az elsőt 2017-ben) azt bizonyítandó, hogy a nemzeti 
intézkedések „konkrét eredményeket” hoznak.1

A nemek közötti egyensúly fokozására irányuló intézkedések az ügyvezető igazgatók 
körében

1.16 Az irányelvtervezet előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a jegyzett 
társaságok egyedi kötelezettségvállalásokat tegyenek az ügyvezető igazgatók körében a 2020-
ig (illetve a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében 2018-ig) elérendő 
nemileg kiegyensúlyozott képviselet tekintetében2. A jegyzett társaságoknak az illetékes 
nemzeti hatóságuknak benyújtott éves jelentésükben ismertetniük kell az e 
kötelezettségvállalás, valamint a nem ügyvezető igazgatókra vonatkozó 40%-os célkitűzés 
teljesítése irányában tett előrelépéseiket, és ezeket az információkat a társaság honlapján is 
közzé kell tenniük. Bár az irányelvtervezet nem határozza meg a kötelezettségvállalások 
jellegét vagy tartalmát, a szöveg azt sugallja, hogy olyan szinten kell meghatárizni azokat, 
amely lehetővé teszi a társaság számára, hogy „jelenlegi helyzetéhez képest tényleges 
előrelépés következzen be”3. Ha az előrehaladás nem megfelelő, a társaságnak magyarázatot 
kell adni annak okár, és meg kell határoznia a jogszabálynak való megfelelés biztosítása 
érdekében tett intézkedéseket.

1.17 Az irányelvtervezet szerint a nemzeti esélyegyenlőségi testületeknek (az Egyesült 
Királyságban az Equality and Human Rights Commission) az lesz a feladatuk, hogy 
elemzéseket készítsenek, ösztönözzék és támogassák a nemek közti egyensúlyt a jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben, és nyomon kövessék az előrehaladást.

Szankciók

1.18 Az irányelvtervezet előírja a tagállamok számára, hogy hatékony, arányos és elrettentő 
szankciókat alkalmazzanak. Ezek lehetnek közigazgatási bírságok vagy a nem ügyvezető 
igazgatói kinevezések vagy választások bírói testületek általi semmissé nyilvánítása, 
amennyiben megsértették a felvétel és kiválasztás nemzeti végrehajtási előírásokban szereplő 
eljárási kötelezettségeket.

Egyéb rendelkezések

                                               
1Lásd az irányelv 9. cikkének (2) bekezdését.
2 Lásd az irányelvtervezet 5. cikkének (1) bekezdését.
3 Lásd az irányelvtervezet (33) preambulumbekezdését. 
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1.19 Az irányelvtervezet igyekszik egy minimális szintű harmonizációt előírni a nemek 
kiegyensúlyozottabb képviseletének biztosítása érdekében a vezetőtestületekben. Kifejezetten 
tartalmazza, hogy a tagállamok továbbmehetnek, amennyiben a kedvezőbb nemzeti előírások 
nem vezetnek indokolatlan megkülönböztetéshez, és nem akadályozzák a belső piac 
megfelelő működését1. 

1.20 Az irányelvtervezet hivatalos elfogadását követő két évvel lépne hatályba, és a 
tagállamoknak a végrehajtása érdekében hozott intézkedések hatékonyságáról szóló első 
előrehaladási jelentésüket 2017 januárjában kellene benyújtsák. A hatályvesztésre vonatkozó 
rendelkezés rögzíti, hogy az irányelv 2028 végén hatályát fogja veszteni. A Bizottság azonban 
az irányelv 2021 végére lezárandó felülvizsgálatának részeként javasolhatja a hatályvesztés 
határidejének kiterjesztését.

Az uniós fellépés indoka

1.21 A Bizottság három indokot hoz fel az uniós fellépés mellett. Először, a Bizottság szerint 
azért van szükség uniós fellépésre, mert „a tagállamok külön-külön – sem az e javaslatban 
megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően 2020-ig, sem bármikor az 
előrelátható jövőben – nem fogják megvalósítani a társasági vezetőtestületekben való 
kiegyensúlyozottabb képviseletre vonatkozó célt”2. Tekintettel a tagállamokban 
megfigyelhető jelenlegi trendekre, a Bizottság úgy becsli, hogy az EU egészében nem fogják 
2040-re elérni, hogy a nők aránya 40% legyen a vezetőtestületekben. A Bizottság rámutat a 
tagállamok egyre inkább eltérő megközelítésére, és hozzáteszi:

„Miközben a tagállamoknak megvan a jogi lehetőségük arra, hogy fellépjenek a nők 
alulreprezentáltságával szemben a gazdasági döntéshozatalban, sok tagállam nem mutat 
semmiféle hajlandóságot arra, hogy saját kezdeményezésére eljárjon, illetve az üzleti élet 
ellenállásába ütközik.”3

1.22 Másodsorban a tagállamok eltérő hozzáállása indokolja az uniós fellépést. A Bizottság 
szerint az eltérő szabályozói megközelítés negatív hatással lehet a belső piacon, és „gyakorlati 
problémákat okozhat”. Példaként a jegyzett táraságok esetleges nehézségeit említi, 
amelyekkel akkor találhatják szembe magukat, ha egy másik tagállamban kívánnak 
leányvállalatot létrehozni, összeolvadást vagy felvásárlást hajtanak végre, vagy közbeszerzési 
pályázaton indulnak4. A vezetőtestületi helyekkel kapcsolatos kiválasztási eljárások és a 
megfelelési kritériumok átláthatóságának hiánya visszatarthatja a lehetséges jelölteket a belső 
piacon belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásától, és befolyásolhatja a befektetői 
döntéseket is5. Továbbá az uniós minimum-előírások segíthetnek biztosítani „az egyenlő 
versenyfeltételeket”6. A Bizottság hozzáteszi:
„A tagállamok ugyanis vonakodhatnak attól, hogy saját kezdeményezésükre szabályozzák ezt 
a területet, mivel esetleg úgy érzik, hogy saját társaságaikat hátrányos helyzetbe hozhatják a 
többi tagállam társaságaihoz képest. Ez a félelem, amelyet az üzleti világ nyomásgyakorlása 
                                               
1 Az irányelvtervezet 7. cikke.
2 Lásd az ADD 1. 25. oldalán.
3 Lásd az ADD 1. 26. oldalán.
4 Lásd az irányelvtervezet (12) preambulumbekezdését.
5 Lásd az irányelvtervezet (13) preambulumbekezdését és az ADD 1 27. és 28. oldalát.
6

Lásd az irányelvtervezet (14) preambulumbekezdését.
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is felerősít, további komoly akadályt jelent, visszatartva a tagállamokat a megfelelő 
intézkedések meghozatalától. E területen uniós szintű kezdeményezésre van szükség a nemek 
közti egyenlőség hasonló szintű támogatásának biztosítása érdekében az egész Unióban, 
amint azt az uniós Szerződések megkövetelik.”1

1.23 Az uniós fellépés harmadik indoka az Európa 2020 stratégia tágabb társadalmi és 
gazdaság kontextusába helyezi a nemek közti egyenlőséget. A Bizottság javaslata szerint a 
nők munkaerő-piaci részvétele előtti akadályok lebontásához és az Európa 2020 arra 
vonatkozó kiemelt célkitűzésének eléréséhez, hogy 2020-ra a 20 és 64 év közötti férfiak és 
nők foglalkoztatási aránya 75% legyen, alapvető jelentőségű a nemek közötti egyenlőség 
melletti egyértelmű elköteleződés. A Bizottság azt is megelőlegezi, hogy a nők fokozottabb 
részvétele a gazdasági döntéshozatal legmagasabb szintjein jótékony továbbgyűrűző hatással 
lesz a tágabb értelemben vett gazdaságra is, fokozva az európai társaságok versenyképességét, 
és erősítve a gazdasági növekedést2:  

„A magasan képzett nők készségeinek alacsony szintű igénybevétele azt jelenti, hogy 
potenciális gazdasági növekedés megy veszendőbe. Az összes rendelkezésre álló emberi 
erőforrás teljes körű hasznosítása kulcsfontosságú eszköz az Unió előtt álló demográfiai 
kihívások kezeléséhez, a globalizált gazdaság versenyében való sikeres helytálláshoz és 
harmadik országokkal szembeni komparatív versenyelőny eléréséhez.”3

1.24 A Bizottság az elemzésből arra a következtetésre jut, hogy a jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben a jobb nemi egyensúly elérésének céljai 
„uniós szinten koordinált fellépés révén jobban megvalósíthatók, mint különböző alkalmazási 
körű, ambíciójú és hatékonyságú nemzeti kezdeményezések keretében.”4

Arányosság

1.25 A Bizottság rámutat a nem kötelező erejű tanácsi ajánlások és más uniós és nemzeti 
szintű kezdeményezések kudarcára a nemek közötti egyenlőségnek a gazdasági 
döntéshozatalban történő előmozdítása terén, ami indokolja egy korlátozottan harmonizált 
intézkedés javasolását a mérhető és fenntartható haladás elérése érdekében, anélkül azonban, 
hogy „beavatkoznának a magántársaságok és a piacgazdaság működésébe”5. A Bizottság 
rámutat, hogy:

 olyan ágazatot céloz, amelyben jelentős és kiterjedt a nők alulreprezentáltsága;

 az irányelvtervezet hatálya korlátozott (csak egy 40%-os mennyiségi célt igyekszik kitűzni a 
jegyzett társaságok az ügyvezető igazgatótól eltérő vezetői állásai vonatkozásában);

 a kis- és középvállalkozások mentességet élveznek;

                                               
1

Lásd az ADD 1. 26. oldalán.
2 Lásd az irányelvtervezet (15) preambulumbekezdését.
3 Lásd a bizottsági indokolás 3. oldalán.
4 Lásd az ADD 1. 28. oldalán.
5 Lásd az irányelvtervezethez csatolt bizottság indokolás 10. oldalát. 
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 a 40%-os célkitűzés meghatározása elég ambiciózus a de facto egyensúly kialakulásához 
(inkább, mint a teljes paritás), de nem korlátozza indokolatlanul az érintettek és a társaságok 
rugalmasságát a jelöltek kiválasztásában;

 a tagállamok rugalmasan figyelembe vehetik nemzeti társasági jogukat és vállalatvezetői 
felvételi gyakorlataikat annak meghatározása során, hogy miként érik el a 40%-os célkitűzést 
és hajtják végre céges jelentési kötelezettségeiket;

 a nemek közti egyenlőség célkitűzése elérésének reális az időkerete;

 nem alkalmaznak merev kvótákat – a társaságok indokolhatják a 40%-os célkitűzéstől való 
eltérést, ha nem találnak megfelelően képzett pályázókat; valamint

 a hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés hangsúlyozza az irányelv átmeneti jellegét.1

A kormány álláspontja

1.26A munkaügyi és fogyasztóvédelmi miniszter, valamint a nőügyi és esélyegyenlőségi miniszter (Jo 
Swinson) megjegyzi, hogy a Bizottság módosított javaslatot nyújtott be, miután a beszámolók szerint 
eredeti szándéka, hogy kötelező kvótákat javasoljon a nők képviseletére a cégek vezetőtestületeiben, 
megosztottsághoz vezetett a biztosok testületében. Azt mondja, hogy sok tagállam kifejezetten
ellenezte a kötelező uniós kvóták bevezetését, amikor a kérdést először megvitatták a Foglalkoztatási 
és Szociális Ügyek Tanácsában, 2012 februárjában. Ezzel szemben az Európai Parlament 2011 
júliusában és 2012 márciusában elfogadott állásfoglalásai rámutattak a nemek céges 
vezetőtestületekben való kiegyensúlyozott képviselete irányában történő előrehaladás hiányára, és 
2015-re kötelező 30%-os kvóta kitűzését kérték, amely 2020-ra 40%-ra emelkedik.

1.27A miniszter hangsúlyozza a kormány elkötelezettségét az igazgató posztra kinevezett nők 
számának növelése mellett, ezáltal sokszínűbbé és hatékonyabbá téve a vezetőtestületeket. Hozzáteszi:

„Együtt dolgoztunk a vállalkozásokkal azon akadályok lebontásán, amelyek korlátozzák a nőket teljes 
potenciáljuk elérésében, és hogy kulturális változást idézzünk elő az üzleti élet szívében. Elismerjük, 
hogy az üzleti életnek meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy változásra van szükség, és félünk 
attól, hogy a szigorú intézkedések, mint a kötelező célkitűzések, rendeletek és jogszabályok a 
céljukkal ellentétes hatást fognak elérni, még több akadályt gördítve a nők elé, és rontva a 
vezetőtestületek hatékonyságát.”2

1.28 Bár a miniszter üdvözli a Bizottság döntését, hogy nem ír elő kötelező kvótákat a nők 
vezetőtestületekben való részvételére, aggodalmát fejezi ki, hogy

„az irányelv lényegében ugyanazt teszi, gyakorlatilag kvótákat szab meg.”3

1.29 Hozzáteszi:

„Az Egyesült Királyság kormánya úgy véli, hogy a kvóták vagy kötelező célkitűzések nem fogják 
megoldani a problémát, és csökkenthetik a hatékonyságot.

                                               
1Lásd az ADD 1. 28., 29., 61. és 62. oldalán.
2Lásd a miniszteri indoklás 24. bekezdését.
3Lásd a miniszteri indoklás 38. bekezdését.
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A nők többsége nem támogatja a kvótákat, mivel attól félnek, hogy csupán báboknak fogják tekinteni 
őket a vezetőtestületekben, és nem lesz azokban valós szerepük. Saját érdemeik alapján szeretnének 
ott lenni, kemény munkájuk elismeréseképpen, és tudni akarják, hogy azért kapják meg a munkát, 
mert ők a legjobbak az adott munkakörre, és azt akarják, hogy mindenki más is tudja, hogy ezért 
kapták meg az állást. A kvóták veszélyeztethetik a nők helyzetét és erőfeszítéseiket.”1

A kormány értékelése az irányelvtervezet tartalmáról

1.30 A miniszter úgy véli, hogy közel 950 egyesült királyságbeli társaság esne az irányelvtervezet 
hatálya alá, és hozzáteszi:

„Az Egyesült Királyságban 2012. március 1. óta nagyot nőtt a nem ügyvezető igazgatónak kinevezett 
nők száma; az FTSE 100 újonnan kinevezett nem ügyvezető igazgatóinak 49%-a nő volt, az FTSE 250 
esetében pedig 44%-uk. Most azon dolgozunk, hogy úgy alakítsuk ki a vezetői posztokhoz vezető 
lépcsőket, hogy megfelelő kínálat legyen a női ügyvezetőkből.”2

1.31 Üdvözli a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó kivétel beillesztését, azonban azt mondja, hogy 
a kormány még nem értékelte, hogy hány jegyzett társaságra vonatkozna ez a mentesség az Egyesült 
Királyságban.

1.32A miniszter szerint az Egyesült Királyságban a jog nem tesz különbséget az ügyvezető és a nem 
ügyvezető igazgatók között, és e különbségtétel első alkalommal történő bevezetése „komoly 
jogalkotói következményekkel jár”, többek között amiatt, hogy a részvényesek játszanak szerepet 
annak meghatározásában, hogy ki vezeti „társaságukat”. Megjegyzi, hogy az irányelvtervezet arról is 
rendelkezik, hogy a tagállamok valamennyi igazgatói kinevezésre alkalmazzák a felvételi és 
kiválasztási eljárásokat. Emiatt az Egyesült Királyság hivatkozhat az irányelvtervezet 4. cikkének (7) 
bekezdésére, amely kimondja, hogy a 40%-os célkitűzés teljesültnek minősül, amennyiben nők töltik 
be valamennyi igazgatói álláshely legalább egyharmadát. Azonban a miniszter úgy véli, hogy jelenős 
bizonytalanság és homály van azzal kapcsolatban, hogy a 4. cikk egésze miként fogja érinteni az 
Egyesült Királyság társasági jogát.

„Bár megértjük, hogy a cél nem per se kvóták bevezetése, a szövegből nem derül ki egyértelműen, 
hogy a társaságokat nem lehet szankcionálni, ha annak ellenére nem érik el a 40%-os célt, hogy 
megfelelő eljárásokat követtek.”3

1.33A miniszter szerint a valamennyi nem-ügyvezető igazgatói álláshely vonatkozásában az 
irányelvtervezet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 40%-os cél „komoly problémákat” fog 
okozni a kormányzat és az üzleti élet számára. Hozzáteszi:

„A jelenlegi egyesült királyságbeli esélyegyenlőségi törvény szerint a társaságok dönthetnek úgy, 
hogy az alulreprezentált nem képviselői közül neveznek ki egy ugyanolyan képesítésű jelöltet, 
azonban ez diszkrecionális döntés kell legyen, és nem lehet általános politikaként alkalmazni (az 
esélyegyenlőségi törvény 159. szakasza a felvétel és előléptetés során alkalmazott pozitív fellépésről).
A javaslat ennél tovább megy, mivel rögzíti, hogy a társaságoknak ezt a pozitív gyakorlatot kell

                                               
1Lásd a miniszteri indoklás 39. és 40. bekezdését.
2Lásd a miniszteri indoklás 26. bekezdését.
3Lásd a 2012. december 4.-i keltezésű miniszteri indoklást az Egyesült Királyság jogára gyakorolt hatásról.
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folytatniuk, és ezáltal eltér az egyesült királyságbeli jogtól, amelyet az Európai Bíróság pozitív 
gyakorlatról szóló ítélkezési gyakorlatát követve alakítottak ki, és amely kifejezetten rögzíti, hogy mi a 
megengedhető a jogellenes megkülönböztetés elkerülése érdekében. Aggodalmunknak adunk hangot 
azzal kapcsolatban is, hogy az érintettek véleményét miként lehet beépíteni ebbe a modellbe.”1

1.34A miniszter azt mondja, hogy az 5. cikkben a tagállamok számára annak biztosítása céljából előírt 
követelmény, hogy a jegyzett társaságok célokat határozzanak meg az ügyvezető igazgatóik körében 
elérendő jobb nemek közötti egyensúly vonatkozásában, eltér az Egyesült Királyságban eddig követett 
önkéntes megközelítéstől, melyet azt követően alkalmaztak, hogy Lord Davis of Abersoch 2011-ben 
közzétette vizsgálatának eredményeit azon akadályokról, amelyek megakadályozzák a nőket, hogy 
vezető üzleti pozíciókba kerüljenek. Bár néhány társaság már nyilvánosságra hozott információkat a 
nemi sokszínűségről, azt gondolja, hogy részletesebb végrehajtási szabályokra lenne szükség. A 
szankciókról szóló 6. cikk is szabályozást igényelne. A miniszter rámutat a rendelkezés hatályának 
ellentmondásosságára, hiszen nem egyértelmű, hogy a szankcionálandó jogsértések a jelöltek 
vezetőtestületekbe való felvételével és kiválasztásával kapcsolatos eljárási kötelezettségek be nem 
tartására vagy a 40%-os célkitűzéstől való elmaradásra vonatkoznak-e (amennyiben a helyes 
eljárásokat követték).

1.35A miniszter megjegyzi, hogy a 8. cikk (3) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára az 
irányelvtervezet felvételről és kiválasztásról szóló rendelkezései végrehajtásának felfüggesztését, ha 
az már korábban egyenértékű eredményekre vezető nemzeti intézkedéseket hozott. Hozzáteszi:
„Lehet, hogy csak azon tagállamok tudnák teljesíteni a Bizottság előírásait, amelyek írott 
jogszabályokban rögzítették rendelkezéseiket, mivel a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy a 
nemzeti intézkedések lehetővé teszik az alulképviselt nem tagjai számára, hogy 2020/2018-ig a 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói álláshelyeinek legalább 40%-át betöltsék (8. cikk (3) 
bekezdés) és a Bizottságnak való 9. cikk szerinti jelentéstételkor e tagállamoknak be kell számolniuk a 
nemzeti intézkedéseik által elért konkrét eredményekről, és a Bizottságnak meg kell győződnie arról, 
hogy elérték-e a 40%-os vélt. A Cranfield School of Management szerint az Egyesült Királyság 
jelenleg jó úton van afelé, hogy 2015-re a nők elérjék a 26,7%-os, 2020-ra pedig a 36,9%-os arányt az 
FTSE 100 vezetőtestületeiben. A jelenlegi trendek szerint ez tehát nem elegendő a Bizottság 
célkitűzéseinek eléréséhez, és további erőfeszítésekre lehet szükség a 40%-os cél elérésének 
egyértelmű bizonyításához. Az FTSE 100 az Egyesült Királyság 100 legnagyobb társasága, és úgy 
véljük, hogy közel 950 társaság esne a bizottsági irányelv hatálya alá, melyek közül a legtöbb esetében 
valószínűleg rendkívül alacsony a nők részvételi aránya a vezetőtestületekben.”2

1.36 A miniszter továbbá megelőlegezi, hogy amennyiben az Egyesült Királyság saját hazai 
intézkedéseinek hatékonyságára támaszkodna a nők képviseletének erősítése érdekében a 
vezetőtestületekben, a kormánynak akkor is rendelkezéseket kellene hoznia az irányelv átültetésére, 
hiszen az 2020. (a közvállalkozások esetében 2018.) január 1-jén azonnali hatással lenne azon 
vállalkozásokra, amelyek nem teljesítették a 40%-os célkitűzést.

A kormány értékelése az uniós fellépés indokolásáról

                                               
1Lásd a miniszteri indoklás 29. bekezdését.
2 Lásd a miniszteri indoklás 35. bekezdését.
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1.37A miniszter elismeri az EU azon jogát, hogy fellépjen a nemek közötti egyenlőség kérdésében a 
foglalkoztatás terén, azonban vitatja a Bizottság által az uniós – és nem pedig nemzeti – szintű 
fellépés indokaként felhozott érveket. Rámutat a koalíciós megállapodásban szereplő 
kötelezettségvállalásra a nemek közötti egyenlőség előmozdítása vonatkozásában a jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben, valamint Lord Davies of Abersoch ajánlására, hogy a szükséges 
változások élére az üzleti életnek kell állnia, továbbá felidézi az alábbi tényeket annak bizonyítására, 
hogy a nemzeti szintű megoldások működnek:

Az FTSE 100 vezetőtestületeiben a nők aránya jelenleg 17,3%, az FTSE 250 vezetőtestületeiben pedig 
12% (2012. november 15-i állapot), Lord Davies jelentése előtt pedig 12,5%, illetve 7,8% volt 
arányuk.

Fontos, hogy az újonnan, 2012. március 1. óta kinevezett igazgatók (ügyvezetők és nem ügyvezetők) 
között a nők aránya az FTSE 100 esetében 38%, az FTSE 250 esetében pedig 36%.

Az FTSE 100 esetében a kizárólag férfiakból álló vezetőtestületek száma 8-ra csökkent, a 2010-es 21-
hez képest, és az első alkalommal az FTSE 250 esetében kisebbségbe kerültek a kizárólag férfiakból 
álló vezetőtestületek, 94 kizárólag férfiakból álló vezetőtestülettel (arányuk 52,4%-ról 37,6%-ra 
csökkent);

A Cranfield School of Management kutatásai szerint amennyiben fennmarad a változások jelenlegi 
iránya és sebessége, olyan pályán vagyunk, hogy az FTSE 100 vezetőtestületeiben 2015-re a nők 
aránya 26,7% lesz, 2020-ra pedig 36,9%.1

1.38 A miniszter szerint a nemzeti szintű megoldások hatékonyabbak,

mivel lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a társaságokkal saját kulturális közegükben 
működjenek együtt a szükséges kulturális változások előidézése érdekében, azzal a céllal, hogy a 
tehetséges nőket teljeskörűbben elismerjék, és hogy a megoldások hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek.2

Úgy véljük, hogy valódi kulturális változásra van szükség az üzleti életben, amennyiben a haladás 
fenntartható és hosszú távú lesz. A társaságoknak meg kell érteniük és el kell hinniük, hogy a sokszínű 
vezetőtestületek jobb vezetőtestületek. Az önkéntes intézkedések, amelyeket a vállalkozások 
ténylegesen magukénak érezhetnek – mint az Egyesült Királyság által alkalmazott vállalkozások 
vezette megközelítés – segíthetnek e változás oly módon történő véghezvitelében, ahogy a 
kikényszerített intézkedések révén soha nem lehetne, egy olyan üzleti környezet létrehozásával, 
amelyben a nők érdemeik alapján foglalhatják el helyüket, a bábság látszata nélkül.

A kötelező kvóták és célkitűzések feltételezik továbbá, hogy minden vállalkozás ugyanonnan indul.
Az üzleti életben nincs mindenkire egyaránt alkalmazható megoldás, a társaságoknak bizonyos 
rugalmasságra van szükségük ahhoz, hogy a legjobbat tudják kihozni magukból a vállalkozás számára.
A vállalkozásoknak és a vállalkozói struktúráknak meg kell őrizniük rugalmasságukat, ami lehetővé 

                                               
1Lásd a miniszteri indoklás 20. bekezdését.
2Lásd a miniszteri indoklás 21. bekezdését.
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teszi számukra, hogy reagáljanak a változó körülményekre és az ágazat változó igényeire a vállalkozás 
mérete és fajtája szerint.

A tagállamok továbbá rendkívül különbözőek, eltérő a kultúrájuk és a munkaerő összetétele, mások a 
jellemzőik, vállalatirányítási rendszereik, oktatási standardjaik, és mindegyik máshonnan indul.
Eltérőek a céges és vezetőtestületi struktúrák is, ami miatt nehéz értelmes módon összeurópai célokat 
meghatározni.
Az egyes országoknak a vállalkozásokhoz hasonlóan képesnek kell lenniük reagálni a változó 
környezetre és a vállalkozás ágazatának, méretének és fajtájának eltérő szükségleteire, s rendkívül 
fontos, hogy ennek érdekében megőrizzék a rugalmasságot. A tagállamoknak együtt kell tudniuk 
dolgozni az üzleti élettel olyan megoldások kialakítása érdekében, amelyek figyelembe veszik saját 
gazdasági és munkaerő-piaci körülményeiket. És a bizonyítékok azt sugallják, hogy éppen ez történik 
az uniós tagállamokban.

„Az egyesült királyságbeli társaságok esetében úgy véljük, hogy az önkéntes, az üzleti élet által 
irányított megközelítés a helyes a nők képviseleti arányának növelése érdekében a társaságok 
vezetőtestületeiben.”1

1.40 A miniszter felidézi a Bizottság saját hatástanulmány-testületének 2012. augusztusi 
következtetéseit is, miszerint néhány tagállam hozott olyan intézkedéseket, amelyek révén jelentős 
előrelépést tett, és hogy a kötelező uniós fellépés szükségességét és arányosságát alátámasztó 
bizonyítékok rendkívül gyengék.

A kormány értékelése az uniós fellépés pénzügyi következményeiről

1.41Az irányelvtervezetnek nincsenek kihatásai az uniós költségvetésre, azonban a kormány a 
Bizottság hatástanulmányából származó számok alapján úgy becsli, hogy a jegyzett társaságokra a 
megfelelés biztosítása miatt háruló összes költség az Egyesült Királyságban hozzávetőleg 9 millió font 
lesz a 2020-ig tartó időszakban. További költséget fog jelenteni a nemi összetétel nyomon követése a 
vezetőtestületekben és a meg nem felelő jegyzett társaságokkal szembeni fellépés.

Következtetés

1.42 Nem vonjuk kétségbe, hogy továbbra is jelentős strukturális és kulturális akadályok állnak a 
kiegyensúlyozottabb és sokszínűbb vezetőtestületek elérése érdekében tett erőfeszítések előtt. A 
sokszínűség hiánya nem csak a nőket érinti, azonban a nemek közötti egyenlőség olyan terület, ahol az 
EU-nak egyértelmű hatásköre van a fellépésre. A lassú előrehaladás a nemi sokszínűség fokozása 
irányában a társaságok vezetőtestületeiben azt jelenti, hogy a Bizottság jóslata szerint további 40 évre 
vagy még több időre lesz szükség a kiegyensúlyozott képviselet eléréséhez. Megjegyezzük továbbá, 
hogy az Egyesült Királyságban nemrégiben tett erőfeszítések ellenére a Bizottság úgy véli, hogy a 
jelenlegi trendek alapján csak az irányelv hatálya alá eső ottani jegyzett társaságok 17%-ának lesz 
2020-ra legalább 40%-nyi női (ügyvezető és nem ügyvezető) igazgatója.2 Azonban az a tény, hogy az 
EU illetékes a kérdésben, és hogy a Bizottság fel is szeretne lépni, nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
indokolt az uniós fellépés.

                                               
1Lásd a miniszteri indoklás 41-5. bekezdéseit.
2Lásd az ADD . 45. és 46. oldalán.
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1.43 Osztjuk a kormány aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság által javasolt fellépés 
nagyon közel áll ahhoz, hogy kötelező kvótákat vezessenek be a nők képviseleti arányára a társaságok 
vezetőtestületeiben, még akkor is, ha azt kvantitatív célkitűzésként fogalmazzák meg. A 
szubszidiaritás vizsgálatának első része kimondja, hogy az EU csak „akkor és annyiban jár el, amikor 
és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani”1. A 
Bizottság kiemeli a tagállamok eltérő hozzáállását – néhány kötelező kvótát vezet be, mások nem 
kötelező célokat tűznek ki; van, amelyik önkéntes, vállalkozások vezette kezdeményezéseket javasol, 
mások pedig egyáltalán nem tesznek lépéseket –, és úgy látja, hogy lassú lesz a nemek 
kiegyensúlyozottabb képviselete felé vezető fejlődés a vezetőtestületekben. Megjegyezzük 
ugyanakkor, hogy számos nemzeti intézkedés született az elmúlt egy-két év alatt, és korai lenne még 
hatástalannak minősíteni őket. Úgy gondoljuk, hogy további mérlegelési és értékelési időszakra van 
szükség annak felmérésére, hogy mi működik (és mi nem), és hogy mekkora tényleges előrelépés 
történt, mielőtt azt a következtetést vonnánk le, hogy a tagállamok nem hajlandóak lépni, illetve hogy 
az általuk bevezetett intézkedések hatástalanok.

1.44A Bizottság szerint az üzleti élet ellenállása lehet az egyik oka, hogy néhány tagállam vonakodik 
vagy nem hajlandó cselekedni, emellett támogatja az uniós szintű fellépést „az egyenlő 
versenyfeltételek” biztosítására. A Bizottság javaslatát alátámasztó elemzés nagy része viszont azon 
üzleti esettanulmány erején alapul, amely sokszínűbb vezetőtestületeket hozna létre a vállalatirányítás 
és a teljesítmény javítása érdekében. Ezzel pedig nem kevesebb, hanem inkább több oka lenne a 
tagállamoknak egyéni lépéseket tenni a nemek közötti nagyobb egyenlőség elősegítésére a 
vezetőtestületekben a versenyelőny biztosításának eszközeként.

1.45A Bizottság két további indokot hoz fel a fellépés indokolására a szubszidiaritás vizsgálatának 
második része alapján, amelyben be kell mutatni, hogy az uniós szintű fellépés hatékonyabb a 
nagyobb nemi egyensúly elérése tekintetében. Elsősorban azt mondja, hogy az eltérő szabályozói 
megközelítés „gyakorlati problémákat” okozhat, amelyek negatív hatással lehetnek a belső piacra. 
Példaként említi többek között azt a lehetőséget, hogy a túl kevés női igazgatóval rendelkező 
társaságokat kizárhatják a közbeszerzési pályázatokból, vagy nehézségekbe ütközhetnek, amikor egy 
másik tagállamban kívánnak leányvállalatot létrehozni. A vezetőtestületi helyekkel kapcsolatos 
felvételi és kiválasztási eljárások átláthatóságának hiánya akadályozhatja a belső piacon belüli szabad 
mozgást, és befolyásolhatja a befektetői döntéseket is. Bár elfogadjuk, hogy mindez elméletileg 
lehetséges, úgy gondoljuk, hogy a Bizottságnak sokkal erősebb bizonyítékot kell felmutatnia a belső 
piacon belül ténylegesen felmerült problémák igazolására, mielőtt azt állítaná, hogy indokolt az uniós 
szintű fellépés az eltérő nemzeti hozzáállások összehangolására.

1.46Másodsorban, elfogadjuk, hogy a nők növekvő részvétele és láthatósága a vezető gazdasági 
döntéshozó pozíciókban jótékony továbbgyűrűző hatással lehet a nők munkaerő-piaci részvételére, és 
hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia kiemelt foglalkoztatási céljához. Emellett, mint fentebb 
jeleztük, véleményünk szerint túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a Bizottság által 
javasolt ilyen jellegű uniós fellépés szükségszerűen az egyetlen vagy a legjobb módja ennek 
elérésének.

1.47  Üdvözöljük a Bizottság erőfeszítéseit – az irányelvtervezet indokolásában és az irányelvtervezet 
preambulumbekezdéseiben egyaránt –, hogy bizonyos mértékben kifejtse az uniós fellépés indokát. A 
preambulumbekezdésekben foglalt kilenc oldalas indoklás valójában jelentősen meghaladja az 
irányelvtervezet operatív rendelkezéseinek hosszát, amely 11. cikkből áll és öt oldal hosszú. Úgy 

                                               
1  Lásd az EUMSZ 5. cikkének (3) bekezdését.
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véljük, hogy ez azt tanúsítja, hogy a Bizottságban is bizonytalanság van a jogszabály indokolása és a 
javasolt jogszabály jellege vonatkozásában. Elismerjük, hogy a Bizottság megpróbált bizonyos képet 
adni az uniós szintű fellépés kvantitatív és kvalitatív hatásairól, összehasonlítva azzal, hogy mi 
történne, ha az EU nem lépne fel, azonban megkérdőjelezzük, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtött 
volna össze a nemzetközi hatásokról vagy a belső piac működésére gyakorolt valószínű hatásáról.
Javasoljuk ezért, hogy a Ház 2013. január 15. előtt, a Házban tartott vitát követően küldje el az 
indoklással ellátott véleményt az uniós intézmények elnökeinek.

1.48 Ugyanakkor továbbra is figyelemmel kívánjuk kísérni az irányelvtervezetet, azonban 
megelégszünk a közlemény pontosításával. Üdvözülnénk a miniszter álláspontját a bizottsági jóslat 
pontosságával kapcsolatban, miszerint az Egyesült Királyságban csak az irányelv hatálya alá eső 
jegyzett társaságok 17%-ának lesz 2020-ra legalább 40%-nyi női (ügyvezető és nem ügyvezető) 
igazgatója. Kérjük továbbá a minisztert, hogy tekintettel a lassú előrehaladásra, magyarázza meg, hogy 
miért véli úgy, hogy a Bizottság által javasolt intézkedések céljukkal ellentétes hatást érnének el és 
még több akadályt gördítenének a nők elé, valamint rontanák a vezetőtestületek hatékonyságát.1
Végül, kíváncsian várjuk a kormány érintettekkel folytatott konzultációinak eredményét, és kérjük a 
minisztert, hogy készítsen előrehaladási jelentéseket a tárgyalásokról.

                                               
1  Lásd a miniszteri indoklás 24. bekezdését.


