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Tema: Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų pagrįsta nuomonė dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių
(COM(2012) 614 – 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 Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų pagrįsta nuomonė dėl 
minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Bendruomenių Rūmų pagrįsta nuomonė

pateikta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagal Protokolo Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį

dėl

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų 

priemonių projekto
16433/121

Sutartimi nustatyta atitikties subsidiarumo principui vertinimo sistema

1. Subsidiarumo principas kilęs iš siekio užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo 
artimesniu ES piliečiams lygmeniu. Šis principas apibrėžtas Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnio 3 dalyje:

„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo 
tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.“

2. ES institucijos turi užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi2 subsidiarumo principo pagal 
Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

3. Todėl Komisija prieš siūlydama teisėkūros procedūra priimamus aktus privalo plačiai 
konsultuotis; konsultuojantis prireikus atsižvelgiama į regioninius ir vietinius numatomo 
veiksmo aspektus.3

4. Remiantis Protokolo Nr. 2 5 straipsniu, bet kuriame teisės akto projekte turi būti išsamus 
paaiškinimas, pagal kurį galima nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų. Šis paaiškinimas turėtų apimti:

 tam tikrą pasiūlymo finansinio poveikio vertinimą;

 direktyvos atveju – pasiūlymo poveikio nacionaliniams ir prireikus regioniniams teisės 
aktams vertinimą; ir

                                               
1 COM(2012) 614.
2 Protokolo (Nr. 2) 1 straipsnis.
3 Protokolo (Nr. 2) 2 straipsnis.
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 priežastis, „dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Sąjungos tikslas gali būti geriau 
pasiektas Sąjungos lygiu“, grindžiamas kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais 
rodikliais.

Išsamiame paaiškinime taip pat turėtų būti įrodyta, kad yra suprantama būtinybė kuo labiau 
sumažinti finansinę arba administracinę naštą, tenkančią ES, nacionalinėms vyriausybėms, 
regionų arba vietos valdžios institucijoms, ūkio subjektams ir piliečiams, ir padaryti ją 
proporcingą tikslui, kurį reikia pasiekti.

5. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio b punktą nacionaliniai parlamentai turi 
užtikrinti subsidiarumo principo laikymąsi pagal procedūrą, nustatytą Protokolu (Nr. 2), t. y. 
pagrįstos nuomonės teikimo procedūrą.

Pirmesnis Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo

6. Pirmesniame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pridėtame 
prie Amsterdamo sutarties, buvo pateiktos naudingos gairės dėl to, kaip subsidiarumo 
principas turi būti taikomas. Šios gairės vis dar yra tinkamas rodiklis vertinti, ar laikomasi 
subsidiarumo principo. Komisija patvirtino, kad ji ir toliau remiasi Amsterdamo protokolu 
kaip standartu, pagal kurį vertina atitiktį, ir rekomenduoja taip elgtis kitiems4.

                                               
4 Žr. atitinkamai 2010 ir 2011 m. ataskaitų dėl subsidiarumo ir proporcingumo 2 ir 3 puslapius (COM(2010) 0547 ir COM(2011) 0344).

„Pagrindžiant Bendrijos veiksmus būtina laikytis abiejų subsidiarumo principo aspektų: 
valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių konstitucijų, negali deramai pasiekti siūlomų 
veiksmų tikslų, todėl jų geriau siekti Bendrijos veiksmais“.

Nustatant, ar įvykdyta pirmiau minėta sąlyga, vadovaujamasi šiomis gairėmis:

 svarstomasis dalykas turi daugiašalių aspektų, kurių neįmanoma tinkamai sureguliuoti 
valstybių narių veiksmais;

 vien tik valstybių narių veiksmai arba Bendrijos neveiklumas prieštarautų Sutarties 
reikalavimams (pvz.: ištaisyti konkurencijos iškraipymus, išvengti paslėptų prekybos 
apribojimų arba sustiprinti ekonominę bei socialinę sanglaudą) arba kaip nors kitaip 
smarkiai pakenktų valstybių narių interesams; 
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 Bendrijos lygmens veiksmai būtų akivaizdžiai naudingi dėl jų masto arba poveikio, 
palyginti su valstybių narių lygmens veiksmais1.“

„Bendrijos veiklos forma turi būti kaip galima paprastesnė ir tokia, kad būtų patenkinamai 
pasiektas atitinkamos priemonės tikslas, ir kad ši priemonė būtų veiksmingai įgyvendinta. 
Bendrija leidžia tik tiek teisės aktų, kiek reikia. Jeigu kitos sąlygos vienodos, pirmenybė 
turėtų būti teikiama direktyvoms, o ne reglamentams, ir pagrindų direktyvoms, o ne 
išsamioms priemonėms.“

Siūlomo teisės akto tikslas

7. Direktyvos projekto tikslas – pagerinti lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose. Projektas 
parengtas laikantis neutralumo lyčių atžvilgiu – visame projekte minima nepakankamai 
atstovaujamos lyties sąvoka, tačiau konstatuojamosiose dalyse aiškiai nurodoma, kad tikslas –
didinti moterų skaičių valdybose siekiant:

 įtvirtinti praktinę moterų ir vyrų lygybę ir sumažinti lyčių užimtumo ir darbo 
užmokesčio atotrūkį;

 užtikrinti veiksmingą žmogiškojo kapitalo naudojimą (60 proc. universitetų absolventų 
yra moterys) ir pagerinti viešųjų investicijų į švietimą grąžą; ir

 pagerinti įmonių valdymą, kad kartu pagerėtų ir finansiniai rezultatai, pelningumas ir 
ekonomikos augimas.

Veikimas

8. Direktyvos projektas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
157 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatoma konkreti kompetencija patvirtinti priemones, 
kuriomis būtų užtikrinama, „kad būtų taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos principas, taip pat vienodo užmokesčio už vienodą 
arba vienodos vertės darbą principas“. Pagal jį valstybės narės privalėtų užtikrinti, kad 
biržinės bendrovės, kurių valdybose nevykdomųjų direktorių pareigas einančių moterų yra 
mažiau kaip 40 proc., o visų direktorių (vykdomųjų ir nevykdomųjų) pareigas einančių 
moterų – mažiau nei trečdalis, nevykdomuosius direktorius į šias pareigas skirtų 
vadovaudamosi „lyginamąja kiekvieno kandidato kvalifikacijos analize ir taikydamos iš 
anksto nustatytus, aiškius, neutraliai ir nedviprasmiškai suformuluotus kriterijus“. Pagal 
direktyvos projektą būtų nustatyta ir nauja pirmenybės taisyklė, kuria būtų siekiama užtikrinti, 
kad kandidatei moteriai būtų teikiama pirmenybė, jeigu ji turi tokią pačią kvalifikaciją 
(profesiniu požiūriu yra tokia pat tinkama, kompetentinga ir pasiekusi tokių pačių profesinių 
rezultatų) kaip ir kandidatas vyras ir nėra kitų tik kandidatui vyrui būdingų veiksnių, kurie 
nulemtų pusiausvyrą jam palankia linkme.

9. Šių naujų procedūrinių reikalavimų tikslas – iki 2020 m. pasiekti, kad biržinių bendrovių 
valdybose (o iki 2018 m. – valstybinių biržinių įmonių valdybose) 40 proc. nevykdomųjų 
                                               
1 Žr. atitinkamai 2010 ir 2011 m. ataskaitų dėl subsidiarumo ir proporcingumo 2 ir 3 puslapius (COM(2010) 0547 ir COM(2011) 0344).
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direktorių (arba 30 proc. visų direktorių) būtų moterys. Numatyta išimtis mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir įmonėms, kurių mažiau nei 10 proc. darbuotojų yra moterys. 
Jeigu siekiant didinti atstovavimą moterims įmonių valdybose jau patvirtintos nacionalinės 
priemonės, įmonėms nebūtina taikyti naujųjų samdos ir atrankos procedūrų, tačiau jos 
privalės tai daryti, jeigu iki 2018 arba 2020 m. nebus pasiekusios 40 proc. tikslinio rodiklio. 
Direktyvos projekte biržinėms bendrovėms nustatomi konkretūs stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
reikalavimai siekiant užtikrinti, kad būtų daroma apčiuopiama pažanga stengiantis, kad 
moterims tektų daugiau pareigybių įmonių valdybose.

10. Direktyvos projekte reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų sankcijas, kurios gali būti 
baudos arba nevykdomojo direktoriaus skyrimo ar išrinkimo panaikinimas teisme, jeigu 
pažeisti nacionalinėse įgyvendinimo priemonėse nustatyti procedūriniai samdos ir atrankos 
reikalavimai. Neaišku, ar sankcijas ketinama taikyti biržinei bendrovei, kuri taikys 
procedūrinius reikalavimus, bet iki 2018 arba 2020 m. nepasieks 40 proc. tikslinio rodiklio.

Subsidiarumas

11. Komisija pateikia tris priežastis ES veiksmams pagrįsti. Pirmiausia ji teigia, kad ES 
veiksmai reikalingi, nes valstybės narės, veikdamos atskirai, „nepasieks pastebimos pažangos, 
kad iki 2020 m. arba bet kuriuo metu numatomoje ateityje įmonių valdybose įsivyrautų 
geresnė lyčių pusiausvyra“2. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas valstybėse narėse, 
Komisijos vertinimu, visoje ES iki 2040 m. nebus pasiekta, kad 40 proc. valdybų narių būtų 
moterys. Komisija pabrėžia vis didesnius valstybių narių taikomų koncepcijų skirtumus ir 
priduria:

„Valstybės narės turi teisinę galimybę siekti, kad moterims būtų pakankamai atstovaujama 
priimant ekonominius sprendimus, tačiau daugelis jų nerodo noro veikti savo iniciatyva arba 
susiduria su verslo bendruomenės pasipriešinimu“3.

12. Skirtingos valstybių narių taikomos koncepcijos – antras ES veiksmų pagrindimo 
motyvas. Komisija teigia, kad skirtingas reguliavimas gali turėti neigiamą poveikį vidaus 
rinkai ir būti „praktinių komplikacijų“ priežastis. Kaip pavyzdžius ji nurodo sunkumus, su 
kuriais biržinė bendrovė gali susidurti, jeigu pageidauja įsteigti pavaldžiąją bendrovę kitoje 
valstybėje narėje, susijungti su kita įmone ar ją įsigyti arba dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkurse4. Nepakankamas atrankos į valdybos nario pareigas procedūrų ir kvalifikacijos 
kriterijų skaidrumas gali potencialius kandidatus atgrasyti nuo naudojimosi laisvo judėjimo 
vidaus rinkoje teisėmis ir turėti poveikį investuotojų sprendimams5. Be to, bendrais 
būtinaisiais standartais padedama užtikrinti „vienodas konkurencijos sąlygas“6. Komisija 
priduria:

„Valstybės narės gali nesiryžti savarankiškai reglamentuoti šios srities, bijodamos rizikuoti, 
kad jų bendrovės atsidurs nepalankesnėje padėtyje už kitų valstybių narių bendroves. Toks 
požiūris, kurį stiprina ir verslo bendruomenės daromas spaudimas, – tai didelė kliūtis, 
neleidžianti valstybėms narėms imtis reikiamų veiksmų. Šioje srityje reikia ES lygmens 

                                               
2 Žr. Komisijos poveikio vertinimo (ADD 1) p. 25.
3 Žr. Komisijos poveikio vertinimo (ADD 1) p. 26.
4 Žr. direktyvos projekto 12 konstatuojamąją dalį, p. 17.
5 Žr. direktyvos projekto 13 konstatuojamąją dalį, p. 17, ir Komisijos poveikio vertinimo (ADD 1) p. 27–28.
6 Žr. direktyvos projekto 14 konstatuojamąją dalį, p. 17.
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iniciatyvos, kad būtų užtikrintas panašus lyčių lygybės skatinimo lygis visoje Sąjungoje, kaip 
reikalaujama pagal ES Sutartis“7.

13. Trečias ES veiksmų pagrindimo motyvas apima lyčių lygybę platesniu socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, įtvirtintu strategijoje „Europa 2020“. Komisija teigia, kad aiškus 
įsipareigojimas didinti lyčių lygybę būtinas siekiant iki 2020 m. pašalinti kliūtis moterims 
dalyvauti darbo rinkoje ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ pagrindinį tikslą – pasiekti 
75 proc. 20–64 m. amžiaus vyrų ir moterų užimtumą. Komisija taip pat numato, kad gausesnis 
moterų dalyvavimas aukščiausiu lygmeniu priimant ekonominius sprendimus turės naudingą 
šalutinį poveikį platesnei ekonomikai, pagerės Europos bendrovių konkurencingumas ir bus 
skatinamas ekonomikos augimas8. Ji teigia:

„Nepakankamas aukštos kvalifikacijos moterų gebėjimų panaudojimas mažina ekonomikos 
augimo galimybes. Panaudoti visus žmogiškuosius išteklius bus vienas svarbiausių veiksnių 
sprendžiant ES demografines problemas, sėkmingai konkuruojant globalizuotoje ekonomikoje 
ir užsitikrinant lyginamąjį pranašumą trečiųjų šalių atžvilgiu.“9

14. Komisija iš savo analizės daro išvadą, kad tikslas didinti moterų dalį biržinių bendrovių 
valdybose

„gali būti geriau pasiektas koordinuotais ES lygmens veiksmais negu įvairaus masto, 
užmojo ir veiksmingumo nacionalinėmis iniciatyvomis“10.

Subsidiarumo principo neatitinkantys reglamento aspektai

15. Bendruomenių Rūmai mano, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių 
bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir 
atitinkamų priemonių projektas toliau išvardytais aspektais neatitinka nei Protokolu (Nr. 2) 
Komisijai taikomų procedūrinių pareigų, nei esminio subsidiarumo principo.

i) Pagrindinių procedūrinių reikalavimų nesilaikymas

16. Remiantis Protokolo Nr. 2 5 straipsniu, „bet kuriame teisės akto projekte turi būti išsamus 
paaiškinimas, pagal kurį galima nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų“. Reikalavimas, kad išsamus paaiškinimas būtų pačiame teisėkūros procedūra 
priimamo akto projekte, netiesiogiai reiškia, kad jis turėtų būti pateiktas Komisijos 
aiškinamajame memorandume, kuris yra sudedamoji teisėkūros procedūra priimamo akto
dalis ir kuris – o tai yra svarbu – išverčiamas į visas oficialiąsias ES kalbas. Tai, kad išsamus 
paaiškinimas išverčiamas į visas oficialiąsias ES kalbas, reiškia, kad, kaip numatyta Protokolo 
(Nr. 2) 5 straipsnyje, visos ES valstybės narės gali įvertinti, ar jis atitinka subsidiarumo (ir 
proporcingumo) principą. O Komisijos poveikio vertinimas, atvirkščiai, nėra sudedamoji 
teisėkūros procedūra priimamo akto dalis ir neverčiamas į visas oficialiąsias ES kalbas.

                                               
7 Žr. Komisijos poveikio vertinimo (ADD 1) p. 26.
8 Žr. direktyvos projekto 15 konstatuojamąją dalį, p. 17–18.
9 Žr. Komisijos aiškinamojo memorandumo p. 3.
10 Žr. Komisijos poveikio vertinimo (ADD 1) p. 28.
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17. Europos Sąjungos sutartyje11 daroma prielaida, kad jos sprendimai turėtų būti priimami 
kuo artimesniu ES piliečiams lygmeniu. Nukrypimas nuo šios prielaidos neturėtų būti 
laikomas savaime suprantamu dalyku, o turėtų būti pakankamai išsamiai ir aiškiai pagrįstas, 
kad ES piliečiai ir jų išrinkti atstovai galėtų suprasti kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais 
grindžiamas priežastis, dėl kurių daroma išvada, kad „Sąjungos tikslas gali būti geriau 
pasiektas Sąjungos lygiu“, kaip reikalaujama Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje. Pareiga įvykdyti 
šiuos reikalavimus tenka teisės aktą siūlančiai ES institucijai.

18. Komisijos pateikto direktyvos projekto aiškinamajame memorandume ir 
konstatuojamosiose dalyse iš tikrųjų pateikiamas tam tikras ES veiksmų pagrindimas. Tačiau 
dėl toliau nurodytų priežasčių nemanome, kad Komisija pateikė pakankamai kokybinių ir 
kiekybinių ES lygmens veiksmų reikalingumo motyvų, nes kai kurios valstybės narės jau 
ėmėsi priemonių moterų narystei įmonių valdybose gausinti. Bendruomenių Rūmai teigia, kad 
nenurodydama šių motyvų Komisija nesilaikė Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje nustatytų 
esminių procedūrinių reikalavimų.

ii) Subsidiarumo principo nesilaikymas

19. Pirmoji subsidiarumo principo taisyklė – ES gali imtis veiksmų tik „tada ir tik tokiu 
mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti“12.

20. Komisija pabrėžia, kad valstybės narės laikosi skirtingų koncepcijų, – kai kurios nustato 
privalomas kvotas, kai kurios – neprivalomus tikslinius rodiklius, kai kurios siūlo verslo 
subjektams imtis savanoriškų iniciatyvų, o kitos veiksmų visiškai nesiima – ir teigia, kad 
pažanga siekiant geresnės atstovavimo lytims įmonių valdybose pusiausvyros bus per lėta. 
Vis dėlto Bendruomenių Rūmai pažymi, kad per praėjusius vienus ar dvejus metus patvirtinta 
daug nacionalinių priemonių, ir mano, kad per anksti jas nurašyti kaip neveiksmingas. 
Manome, kad, siekiant įvertinti, kas veikia (arba neveikia) ir kiek apčiuopiamos pažangos 
padaryta, reikalingas papildomas svarstymų ir vertinimo laikotarpis, o tik tada bus galima 
daryti išvadą, kad valstybės narės nenori imtis veiksmų arba kad jų patvirtintos priemonės bus 
neveiksmingos.

21. Komisija verslo bendruomenės pasipriešinimą nurodo kaip galimą veiksnį, kuriuo 
paaiškinama, kodėl kai kurios valstybės narės vengia arba nenori imtis veiksmų, ir ES 
lygmens veiksmus propaguoja siekdama užtikrinti „vienodas konkurencijos sąlygas“. Tačiau 
daug Komisijos pasiūlymo analizės argumentų grindžiami verslo subjektų rūpesčiu, kad 
valdybos taptų įvairesnės, nes taip būtų pagerintas įmonių valdymas ir veiklos rezultatai. 
Todėl panašu, kad valstybėms narėms ne mažiau, o daugiau priežasčių imtis veiksmų 
atskirai – tada geresnė lyčių pusiausvyra įmonių valdybose būtų skatinama siekiant 
užsitikrinti konkurencinį pranašumą.

22. Antroji subsidiarumo principo taisyklė – reikalingi įrodymai, kad lyčių pusiausvyrą 
įmonių valdybose dėl šio tikslo masto ar poveikio geriau pasiekti ES lygmens veiksmais. 
Komisija teigia, kad ES veiksmai pagrįsti, nes skirtingas reguliavimas gali būti „praktinių 
komplikacijų“ priežastis, galinti turėti neigiamą poveikį vidaus rinkai. Pateikiami 

                                               
11 5 straipsnis.
12 Žr. ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį.
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pavyzdžiai – per mažai direktorių moterų turinčiai įmonei gali būti neleista dalyvauti viešųjų 
pirkimų konkursuose arba jai gali būti sunku įsteigti pavaldžiąją bendrovę kitoje valstybėje 
narėje. Nepakankamai skaidrios samdos ir atrankos į valdybos nario pareigas procedūros gali 
lemti judėjimo laisvės vidaus rinkoje ribojimus ir turėti poveikį investuotojų sprendimų 
motyvams. Sutinkame, kad visa tai teoriškai įmanoma, tačiau manome, kad Komisija turi 
pateikti daug tvirtesnių įrodymų, kad su tomis problemomis vidaus rinkoje praktiškai 
susiduriama, o tik tada teigti, kad siekiant suderinti skirtingas nacionalines koncepcijas ES 
veiksmai yra pagrįsti.

23. Komisija taip pat teigia, kad gausesnis moterų dalyvavimas ir didesnis jų pastebimumas 
joms einant aukštas pareigas, kuriose priimami ekonominiai sprendimai, neabejotinai gali 
turėti teigiamą šalutinį poveikį moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir padėti siekti pagrindinio 
strategijos „Europa 2020“ tikslo – užimtumo. Anaiptol neaišku, ar Europos Vadovų Taryba 
svarstė, kad tokio pobūdžio teisės aktas būtų reikalingas arba pageidautinas šiam 
pagrindiniam tikslui pasiekti. Be to, kaip nurodyta pirmiau, manome, jog per anksti daryti 
išvadą, kad tokie ES lygmens veiksmai, kokius siūlo Komisija, būtinai yra vienintelis arba 
geriausias būdas pasiekti pagrindinį tikslą.

Išvada

24. Dėl minėtųjų priežasčių Bendruomenių Rūmai mano, kad šis pasiūlymas neatitinka 
subsidiarumo principo.
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Europos kontrolės komitetas, 23 pranešimas, 2012–2013 m. sesija

Lyčių pusiausvyra įmonių valdybose

Bendrosios aplinkybės

1.1. 1957 m. Romos sutartyje dėl Europos ekonominės bendrijos steigimo įtvirtintas 
principas, kad vyrai ir moterys turėtų gauti vienodą užmokestį už vienodą darbą, ir nuo tada 
lyčių lygybė pripažinta kaip viena iš vertybių, kuriomis grindžiama ES1. ES Sutartimis 
nustatyta bendra ES pareiga siekti panaikinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę 
visose srityse, kuriose ji turi kompetenciją veikti2. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 157 straipsnio 3 dalyje nustatyta konkreti kompetencija priimti priemones, 
kuriomis būtų siekiama

„užtikrinti, kad būtų taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo 
bei profesinės veiklos principas, taip pat vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės 
darbą principas“.

A dokumentas – komunikatas

1.2. Komisijos komunikate aprašoma, kaip ES teisės aktais, Teisingumo Teismo praktika, ES 
finansavimu ir veiksmų programomis buvo padedama didinti lyčių lygybę. 2010 m. 
kovo mėn. naujos sudėties Komisija priėmė Moterų chartiją, kurioje ji įsipareigojo stiprinti 
lyčių perspektyvą visose per savo kadenciją priimtose politikos priemonėse ir pateikti 
konkrečių priemonių lyčių lygybei skatinti. Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės 
strategijoje pabrėžiama, kad reikia gerinti vadovaujamas pareigas einančių moterų dalį. 
2011 m. kovo mėn. Taryba priėmė Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 m.), kuriame ji 
ragino imtis veiksmų valstybių narių, o prireikus – ir Sąjungos lygmeniu, siekiant skatinti 
suteikti moterims galių politiniame ir ekonominiame gyvenime, ir skatinti vienodą moterų ir 
vyrų dalyvavimą priimant sprendimus visais lygmenimis ir visose srityse, kad būtų 
visapusiškai išnaudoti visi turimi gabumai. Šis paktas, kuriuo padedama naikinti kliūtis 
moterims dalyvauti darbo rinkoje, – viena iš priemonių, kuriomis ketinama siekti pagrindinio 
strategijos „Europa 2020 tikslo – iki 2020 m. moterų užimtumą padidinti iki 75 proc.

1.3. Komunikate pažymima, kad, nepaisant šių iniciatyvų ir ankstesnių bandymų inicijuoti 
pokyčius neprivalomomis Tarybos rekomendacijomis, vadovaujamas pareigas einančių 
asmenų lyčių disbalansas tebėra neįveikiamas:

„ES bendrovių valdybose šiuo metu dominuoja vienos lyties atstovai: 86,3 proc. valdybos 
narių yra vyrai ir tik 13,7 proc. – moterys (15 proc. nevykdomųjų direktorių – moterys). 
96,8 proc. pirmininkaujančių asmenų yra vyrai ir tik 3,2 proc. – moterys“3.

1.4. Komunikate pabrėžiamas prastas atsakas į 2011 m. kovo mėn. Komisijos pradėtą 
iniciatyvą „Europos bendrovės įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo“, 

                                               
1Žr. Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį.
2Žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnį.
3 Žr. komunikato p. 5.
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kuria biržinės bendrovės raginamos savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. atstovavimą 
moterims savo valdybose padidinti iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc.4, ir į Europos 
Parlamento spaudimą nustatyti kvotas ir priimti privalomus teisės aktus, jeigu savanoriškomis 
priemonėmis nebus pasiekta rezultatų. Komisijos vertinimu, esant dabartiniam pažangos 
tempui, visoje ES įmonėms pasiekti lyčių pusiausvyrą savo valdybose užtruktų ilgiau nei 
40 metų. Komisija teigia, kad dėl tos priežasties reikalinga teisėkūros iniciatyva – ne tik 
siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą biržinių bendrovių valdybose, bet ir užtikrinti, kad 
pokyčiai būtų „struktūriniai ir negrįžtami“5. Kita veikla, kuria būtų padedama įgyvendinti ES 
teisės aktą:

 parengti direktorių paieškos įmonėms skirtą savanorišką elgesio kodeksą, kuriame 
būtų sureguliuotas lyčių įvairovės klausimas ir taikoma geriausia patirtis;

 pateikti politikos gaires dėl darbo, privataus ir šeimos gyvenimo derinimo priemonių;
 atidžiai stebėti pažangą, daromą siekiant pagrindinio strategijos „Europa 2020“ 

tikslo – moterų dalyvavimo darbo rinkoje;
 didinti informuotumą apie verslo ir ekonominius argumentus lyčių lygybės naudai ir 

skleisti geriausią patirtį;
 rinkti palyginamus duomenis, kurie padėtų stebėti pažangą, daromą siekiant 

pusiausvyros einant pareigas, kuriose priimami sprendimai; ir
 skatinti kurti finansiškai prieinamą aukštos kokybės vaikų priežiūros infrastruktūrą6.

B dokumentas – direktyvos projektas

1.5. Direktyvos projekto tikslas – pagerinti lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose. Projektas 
parengtas laikantis neutralumo lyčių atžvilgiu – visame projekte minima nepakankamai 
atstovaujamos lyties sąvoka, tačiau konstatuojamosiose dalyse aiškiai nurodoma, kad tikslas –
didinti moterų skaičių valdybose siekiant:

 įtvirtinti praktinę moterų ir vyrų lygybę ir sumažinti lyčių užimtumo ir darbo 
užmokesčio atotrūkį;

 užtikrinti veiksmingą žmogiškojo kapitalo naudojimą (60 proc. universitetų absolventų 
yra moterys) ir pagerinti viešųjų investicijų į švietimą grąžą; ir

 pagerinti įmonių valdymą, kad kartu pagerėtų ir finansiniai rezultatai, pelningumas ir 
ekonomikos augimas.

Direktyvos projekto taikymo sritis

1.6. Direktyvos projektas būtų taikomas tik biržinėms bendrovėms (Jungtinėje Karalystėje –
Londono biržoje kotiruojamoms bendrovėms), tačiau mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
daroma išimtis7. Taip yra todėl, kad biržinės bendrovės „turi didelę ekonominę reikšmę, yra 
matomos ir veikia visą rinką“, jos atlieka ir platesnei ekonomikai aktualių standartų 
nustatymo funkciją. Komisija taip pat teigia, kad biržinių bendrovių veiklai būdingas 
viešumas, todėl, „ginant viešąjį interesą“, ji reglamentuojama išsamiau8.

                                               
4 Įsipareigojimą pasirašė tik 24 bendrovės (žr. ADD 1 p. 6).
5 Žr. komunikato p. 6.
6 Žr. komunikato p. 15–17.
7 Išimtis taikoma MVĮ, turinčioms mažiau nei 250 darbuotojų ir metinę apyvartą arba metinį balansą, neviršijančius atitinkamai 
50 mln. EUR arba 43 mln. EUR.
8 Žr. direktyvos projekto 17 konstatuojamąją dalį, p. 18.
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Nevykdomųjų direktorių samdai taikomi procedūriniai reikalavimai

1.7. Direktyvos projekte būtų nustatyti nauji procedūriniai reikalavimai, taikomi 
nevykdomųjų direktorių samdos kvalifikacijos kriterijams ir atrankos procedūrai visose 
valdybų sistemose9, šiais reikalavimais siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai įmonės 
valdyboje nėra lyčių pusiausvyros, ji iki 2020 m. sausio mėn. (o valstybinėse biržinėse 
įmonėse – iki 2018 m.) padidintų nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų dalį iki 40 proc. Komisija skirtingą vykdomųjų ir nevykdomųjų 
direktorių pareigų reglamentavimą grindžia proporcingumo motyvais. Ji teigia, jog tikėtina, 
kad nevykdomųjų direktorių atliekamoms priežiūros funkcijoms atlikti bus daugiau tinkamos 
kvalifikacijos asmenų ir todėl įmonėms bus lengviau įvairinti valdybas sutelkiant pastangas 
nevykdomųjų direktorių samdai. O taikant tuos pačius įpareigojimus vykdomųjų direktorių 
samdai, priešingai, būtų pernelyg trukdoma kasdieniam įmonės valdymui10. 

1.8. Naujieji procedūriniai reikalavimai būtų taikomi tik toms biržinėms bendrovėms, kuriose 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių bet kurios lyties asmenų dalis yra mažesnė negu 
40 proc. Direktyvos projekto 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tokiais atvejais asmenys į 
pareigas turi būti skiriami vadovaujantis
„lyginamąja kiekvieno kandidato kvalifikacijos analize“ ir taikant „iš anksto nustatytus, 
aiškius, neutraliai ir nedviprasmiškai suformuluotus kriterijus“.

1.9. 4 straipsnio 3 dalyje nustatyti ne tik šie kvalifikacijos kriterijai, bet ir nauja pirmenybės 
taisyklė. Pagal ją valstybės narės privalo užtikrinti, kad
„nevykdomųjų direktorių atrankoje, vertinant kandidatų tinkamumą, kompetenciją ir 
profesinės veiklos rezultatus, pirmumas būtų teikiamas nepakankamai atstovaujamos lyties 
kandidatui, jei jo kvalifikacija yra tokia pati kaip kitos lyties kandidato, išskyrus tuos atvejus, 
kai objektyvus vertinimas, kuriame atsižvelgiama į visus atskiriems kandidatams taikomus 
kriterijus, yra palankesnis kitos lyties kandidatui“.

1.10. Nelaimėjęs kandidatas turi teisę prašyti atskleisti kvalifikacijos kriterijus, kuriais 
vadovaujantis buvo vykdoma atranka, ir objektyvų lyginamąjį šių kriterijų atitikties vertinimą 
bei, tam tikrais atvejais, argumentus, dėl kurių palankiau buvo įvertintas kitos lyties 
kandidatas. Jeigu remiantis informacija esama pakankamai faktinių įrodymų, kad būtų galima 
daryti prielaidą, jog nelaimėjęs kandidatas buvo tokios pačios aptariamoms pareigoms eiti 
tinkamos kvalifikacijos, įmonei perkeliama pareiga įrodyti, kad ji tinkamai taikė pirmenybės 
taisyklę.

1.11. Komisija pabrėžia, kad 4 straipsnio 3 dalyje išdėstyta pirmenybės taisyklė yra 
suderinama su Teisingumo Teismo praktika pozityviųjų veiksmų srityje, kuria remiantis turi 
būti įvykdytos visos šios sąlygos:

 atitinkamame sektoriuje akivaizdžiai nepakankamai atstovaujama vienai lyčiai (šiuo 
atveju moterims);

 kandidatė moteris turi tokią pačią kvalifikaciją (yra tokia pat tinkama, kompetentinga 
                                               
9 Monistinėse sistemose vienos valdybos struktūroje derinamos vykdomųjų ir nevykdomųjų direktorių vadovavimo ir priežiūros 
funkcijos; dualistinėse sistemose atskirai veikia iš nevykdomųjų direktorių sudaryta stebėtojų taryba ir iš vykdomųjų direktorių 
sudaryta valdyba.
10 Žr. direktyvos projekto 20 konstatuojamąją dalį, p. 18.
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ir pasiekusi tokių pačių profesinių rezultatų);
 kandidatei moteriai teikiama pirmenybė nėra automatinė ir besąlygiška, ji gali būti 

neteikiama, jeigu tik kandidatui vyrui būdingos priežastys nulemia pusiausvyrą jam 
palankia linkme; ir

 visi kandidatai vertinami pagal objektyvius kriterijus.

Kodėl 40 proc. tikslinis rodiklis?

1.12. Komisija nurodo akademinius tyrimus, kurių išvadose teigiama, kad, siekiant įveikti tik 
simbolinių pokyčių kultūrą ir inicijuoti esminius, tvarius valdybų kultūros pokyčius, turi 
susidaryti bent 30 proc. moterų kritinė masė. Tačiau ji priduria, kad ši priemonė gali būti 
pernelyg šiurkšti, jeigu ji bus taikoma neatsižvelgiant į valdybos dydį (atmetus MVĮ, vidutinis 
biržinės bendrovės valdybos dydis yra 6,89 nevykdomojo nario) ir į absoliutų joje direktorių 
pareigas einančių moterų skaičių. 40 proc. tikslinis rodiklis padėtų užtikrinti, kad kritinė masė 
būtų pasiekta ir pagal procentinę įmonės valdybos narių pareigas einančių moterų dalį, ir 
pagal absoliutų moterų skaičių įmonės valdyboje. Nepaisant to, Komisija priduria:
„Tinkamas tikslinis lygis, kuriuo būtų siekiama nustatytų tikslų ir sudaroma bent 30 proc. 
kritinė masė, paliekamas nustatyti politiniu sprendimu atsižvelgiant į <...> proporcingai 
kintantį poveikį“11. 

1.13. Iš Komisijos poveikio vertinimo matyti, kad tais atvejais, kai valstybės narės nustatė 
nacionalines kvotas, 40 proc. yra didžiausias intervalo rodiklis.12

1.14. Direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje numatytas tam tikras lankstumas, leidžiant valstybėms 
narėms nustatyti, kad 40 proc. tikslinis rodiklis laikomas pasiektu, jeigu biržinės bendrovės 
gali pateikti duomenis, kad nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys eina bent trečdalį 
visų direktorių pareigų, nesvarbu, vykdomųjų ar nevykdomųjų.

Nevykdomųjų direktorių samdai taikomų procedūrinių reikalavimų išimtys

1.15. Pažymėtinos dvi išimtys. Pirmiausia 4 straipsnio 6 dalyje valstybėms narėms 
leidžiama taikyti išimtį biržinėms bendrovėms, kurių vienos lyties darbuotojai sudaro mažiau 
nei 10 proc. visų darbuotojų (remiantis tuo, kad tarp nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenų veikiausiai bus mažiau tinkamos kvalifikacijos kandidatų). Antra, 8 straipsnio 
3 dalyje valstybėms narėms leidžiama sustabdyti procedūrinių samdos reikalavimų (įskaitant 
pirmenybės taisyklę) taikymą, jeigu jos gali įrodyti, kad nacionaliniu lygmeniu jau ėmėsi 
priemonių geresnei nevykdomųjų direktorių pareigas einančių vyrų ir moterų pusiausvyrai 
užtikrinti ir kad šiomis priemonėmis iki 2020 m. (o valstybinėse biržinėse įmonėse – iki 
2018 m.) bus pasiektas 40 proc. tikslinis rodiklis. Taisyklių taikymas būtų sustabdytas 
laikinai – iki 2018 m. valstybinėms biržinėms įmonėms ir iki 2020 m. kitoms biržinėms 
bendrovėms – ir valstybės narės privalėtų teikti periodines ataskaitas (pirmąją – 2017 m.), 
kuriomis būtų įrodoma, kad nacionalinės priemonės duoda „konkrečių rezultatų“13. 

Priemonės vykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyrai didinti

                                               
11 Žr. ADD 1 p. 9, 16, 37 ir 38.
12 Žr. ADD 2 p. 49–53. Prancūzija ir Ispanija nustatė 40 proc. kvotą; Belgija, Italija ir Nyderlandai pasirinko 30 arba 33 proc.
13 Žr. direktyvos projekto 9 straipsnio 2 dalį.
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1.16. Direktyvos projekte valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad biržinės bendrovės 
prisiimtų individualius įsipareigojimus iki 2020 m. (o valstybinės biržinės įmonės – iki 
2018 m.) užtikrinti tinkamą „vykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
atstovavimą“14. Biržinės bendrovės turi savo kompetentingoms nacionalinėms institucijoms 
teikiamose metinėse ataskaitose aprašyti pažangą, padarytą siekiant įvykdyti šiuos 
įsipareigojimus ir 40 proc. nevykdomųjų direktorių tikslinį rodiklį, ir skelbti informaciją savo 
įmonių interneto svetainėse. Direktyvos projekte nenurodytas įsipareigojimų pobūdis ar 
turinys, tačiau konstatuojamosiose dalyse teigiama, jog jie turi būti tokie, kad įmonė galėtų 
įrodyti „juntamą pažangą“, palyginti su dabartine padėtimi15. Jeigu pažanga nepakankama, 
įmonės turi paaiškinti, kodėl, ir nurodyti priemones, kurių ketina imtis, kad įsipareigojimai 
būtų įvykdyti.

1.17. Direktyvos projekte numatyta, kad nacionalinės lygybės įstaigos (Jungtinėje 
Karalystėje – Lygybės ir žmogaus teisių komisija) turės atlikti tam tikras funkcijas – rengti 
analizes, skatinti ir remti lyčių pusiausvyrą biržinių bendrovių valdybose ir stebėti pažangą.

Sankcijos

1.18. Direktyvos projekte valstybės narės įsipareigojamos nustatyti veiksmingas, proporcingas 
ir atgrasomas sankcijas. Tai gali būti administracinės baudos arba nevykdomojo direktoriaus 
skyrimo arba išrinkimo panaikinimas teisme, jeigu pažeisti nacionalinėse įgyvendinimo 
priemonėse nustatyti procedūriniai samdos ir atrankos reikalavimai.

Kitos nuostatos

1.19. Direktyvos projekte siekiama nustatyti minimalų derinimo lygį, kad įmonių valdybose 
būtų užtikrinta geresnė lyčių pusiausvyra. Jame konkrečiai numatoma, kad valstybės narės 
gali pageidauti papildomo reglamentavimo, jeigu palankesnėmis nacionalinėmis priemonėmis 
nebus vykdoma nepagrįstos diskriminacijos arba trukdoma tinkamai veikti vidaus rinkai16.

1.20. Direktyvos projektas įsigaliotų nuo jo oficialaus priėmimo praėjus dvejiems metams, o 
valstybės narės 2017 m. sausio mėn. privalėtų pateikti pirmąsias direktyvos įgyvendinimo 
priemonių veiksmingumo pažangos ataskaitas. Laikinojo galiojimo išlygoje nurodyta, kad 
direktyva baigs galioti 2028 m. pabaigoje. Tačiau Komisija gali rekomenduoti pratęsti 
galiojimo pabaigos terminą atlikdama išsamų direktyvos persvarstymą, kuris turi būti baigtas 
iki 2021 m. pabaigos.

ES veiksmų pagrindimas

1.21. Komisija pateikia tris priežastis ES veiksmams pagrįsti. Pirmiausia ji teigia, kad ES 
veiksmai reikalingi, nes valstybės narės, veikdamos atskirai, „nepasieks pastebimos pažangos, 
                                               
14 Žr. direktyvos projekto 5 straipsnio 1 dalį.
15 Žr. direktyvos projekto 33 konstatuojamąją dalį, p. 21.
16 Direktyvos projekto 7 straipsnis.
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kad iki 2020 m. arba bet kuriuo metu numatomoje ateityje įmonių valdybose įsivyrautų 
geresnė lyčių pusiausvyra“17. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas valstybėse narėse, 
Komisijos vertinimu, visoje ES iki 2040 m. nebus pasiekta, kad 40 proc. valdybų narių būtų 
moterys. Komisija pabrėžia vis didesnius valstybių narių taikomų koncepcijų skirtumus ir 
priduria:

„Valstybės narės turi teisinę galimybę siekti, kad moterims būtų pakankamai atstovaujama 
priimant ekonominius sprendimus, tačiau daugelis jų nerodo noro veikti savo iniciatyva arba 
susiduria su verslo bendruomenės pasipriešinimu“18.

1.22. Skirtingos valstybių narių taikomos koncepcijos – antras ES veiksmų pagrindimo 
motyvas. Komisija teigia, kad skirtingas reguliavimas gali turėti neigiamą poveikį vidaus 
rinkai ir būti „praktinių komplikacijų“ priežastis. Kaip pavyzdžius ji nurodo sunkumus, su 
kuriais biržinė bendrovė gali susidurti, jeigu pageidauja įsteigti pavaldžiąją bendrovę kitoje 
valstybėje narėje, susijungti su kita įmone ar ją įsigyti arba dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkurse19. Nepakankamas atrankos į valdybos nario pareigas procedūrų ir kvalifikacijos 
kriterijų skaidrumas gali potencialius kandidatus atgrasyti nuo naudojimosi laisvo judėjimo 
vidaus rinkoje teisėmis ir turėti poveikį investuotojų sprendimams20. Be to, bendrais 
būtinaisiais standartais padedama užtikrinti „vienodas konkurencijos sąlygas“21. Komisija 
priduria:
„Valstybės narės gali nesiryžti savarankiškai reglamentuoti šios srities, bijodamos rizikuoti, 
kad jų bendrovės atsidurs nepalankesnėje padėtyje už kitų valstybių narių bendroves. Toks 
požiūris, kurį stiprina ir verslo bendruomenės daromas spaudimas – tai didelė kliūtis, 
neleidžianti valstybėms narėms imtis reikiamų veiksmų. Šioje srityje reikia ES lygmens 
iniciatyvos, kad būtų užtikrintas panašus lyčių lygybės skatinimo lygis visoje Sąjungoje, kaip 
reikalaujama pagal ES Sutartis“22.

1.23. Trečias ES veiksmų pagrindimo motyvas apima lyčių lygybę platesniu socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, įtvirtintu strategijoje „Europa 2020“. Komisija teigia, kad aiškus 
įsipareigojimas didinti lyčių lygybę būtinas siekiant iki 2020 m. pašalinti kliūtis moterims 
dalyvauti darbo rinkoje ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ pagrindinį tikslą – pasiekti 
75 proc. 20–64 m. amžiaus vyrų ir moterų užimtumą. Komisija taip pat numato, kad gausesnis 
moterų dalyvavimas aukščiausiu lygmeniu priimant ekonominius sprendimus turės naudingą 
šalutinį poveikį platesnei ekonomikai, pagerės Europos bendrovių konkurencingumas ir bus 
skatinamas ekonomikos augimas23. Ji teigia: 

„Nepakankamas aukštos kvalifikacijos moterų gebėjimų panaudojimas mažina ekonomikos 
augimo galimybes. Panaudoti visus žmogiškuosius išteklius bus vienas svarbiausių veiksnių 
sprendžiant ES demografines problemas, sėkmingai konkuruojant globalizuotoje ekonomikoje 
ir užsitikrinant lyginamąjį pranašumą trečiųjų šalių atžvilgiu“24.
                                               
17 Žr. ADD 1 p. 25.
18 Žr. ADD 1 p. 26.
19 Žr. direktyvos projekto 12 konstatuojamąją dalį, p. 17.
20 Žr. direktyvos projekto 13 konstatuojamąją dalį, p. 17, ir ADD 1 p. 27–28.
21 Žr. direktyvos projekto 14 konstatuojamąją dalį, p. 17.
22 Žr. ADD 1 p. 26.
23 Žr. direktyvos projekto 15 konstatuojamąją dalį, p. 17–18.
24 Žr. Komisijos aiškinamojo memorandumo p. 3.
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1.24. Komisija iš savo analizės daro išvadą, kad tikslas gerinti lyčių pusiausvyrą biržinių 
bendrovių valdybose
„gali būti geriau pasiektas koordinuotais ES lygmens veiksmais negu įvairaus masto, užmojo 
ir veiksmingumo nacionalinėmis iniciatyvomis“25.

Proporcingumas

1.25. Komisija pažymi, kad neprivalomomis Tarybos rekomendacijomis ir kitomis ES ir 
nacionalinio lygmens iniciatyvomis lyčių lygybei ekonominių sprendimų priėmimo srityje 
skatinti nepasiekta rezultatų, ir tuo grindžia siūlomą riboto derinimo priemonę, kuria 
planuojama pasiekti kiekybiškai išreiškiamą tvarią pažangą, tačiau „nedaryti poveikio 
privačių bendrovių veiklai bei rinkos ekonomikai“26. Visų pirma ji pabrėžia:

 ketinimą imtis priemonių sektoriuje, kuriame nepakankamas atstovavimas moterims 
ryškus ir plačiai paplitęs;

 ribotą direktyvos projekto taikymo sritį (direktyva siekiama tik nustatyti kiekybinį 40 proc. 
tikslinį rodiklį nevykdomiesiems valdybų nariams biržinėse bendrovėse);

 išimtį mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

 savo sprendimą pasirinkti 40 proc. tikslinį rodiklį, kuris yra pakankamai plataus užmojo, kad 
būtų pasiekta de facto lygybė, o ne absoliutus paritetas), nepagrįstai neribojant akcininkų ir 
įmonių lanksčių galimybių pasirinkti savo kandidatą;

 lanksčias galimybes valstybėms narėms atsižvelgti į nacionalinę įmonių teisę ir įmonių 
valdybų narių samdos praktiką apsisprendžiant, kaip pasiekti 40 proc. tikslinį rodiklį ir 
įgyvendinti įmonės ataskaitų teikimo taisykles;

 realistišką laikotarpį lyčių lygybės tikslui pasiekti;

 sprendimą netaikyti nelanksčių kvotų – įmonės gali pagrįsti, kodėl nesilaiko 40 proc. tikslinio 
rodiklio, jeigu trūksta tinkamos kvalifikacijos kandidatų; ir

 laikinojo galiojimo išlygos įtraukimą siekiant pabrėžti laikiną direktyvos pobūdį27.

Vyriausybės požiūris

1.26. Darbo santykių ir vartotojų reikalų ministrė ir moterų bei lygybės reikalų ministrė (Jo 
Swinson) pažymi, kad Komisija pateikė pakeistą pasiūlymą po to, kai buvo paskelbta pranešimų, kad 
Komisijos nariai nesutarė dėl pradinio jos ketinimo siūlyti privalomas atstovavimo moterims įmonių 
valdybose kvotas. Ji teigia, kad, kai šis klausimas buvo svarstomas 2012 m. vasario mėn. Užimtumo ir 
socialinių reikalų tarybos posėdyje, daug valstybių narių konkrečiai nepritarė, kad būtų įvestos 
privalomos ES kvotos. Europos Parlamento rezoliucijose, dėl kurių susitarta 2011 m. liepos mėn. ir 

                                               
25 Žr. ADD 1 p. 28.
26 Žr. prie direktyvos projekto pridėto Komisijos aiškinamojo memorandumo p. 10.
27 Žr. ADD 2 p. 28, 29, 61 ir 62.



PE504.011v01-00 16/21 CM\923974LT.doc

LT

2012 m. kovo mėn., atvirkščiai, pabrėžiama nepakankama pažanga siekiant lyčių pusiausvyros įmonių 
valdybose ir raginama iki 2015 m. nustatyti privalomą 30 proc. kvotą, kuri iki 2020 m. būtų padidinta 
iki 40 proc.

1.27. Ministrė išreiškia Vyriausybės įsipareigojimą didinti į direktorių pareigas skiriamų moterų 
skaičių, kad valdybos būtų įvairesnės ir veiksmingiau dirbtų. Ji toliau teigia:

„Bendradarbiaujame su verslo subjektais siekdami panaikinti kliūtis, trukdančias moterims išnaudoti 
tikrąsias savo galimybes, ir siekdami pakeisti kultūrą pačiame verslo centre. Pripažįstame, jog verslo 
subjektai turi suprasti, kad reikia pokyčių, ir jų imtis, ir bijome, kad šiurkščiomis priemonėmis, pvz., 
privalomais tiksliniais rodikliais, reguliavimu ir teisės aktais, bus pasiekta priešingų rezultatų negu 
esame užsibrėžę – bus ne sumažinta, o sukurta daugiau kliūčių moterims, o valdybų darbo 
efektyvumas sumažės.“28

1.28. Ministrė teigiamai vertina Komisijos sprendimą nenustatyti privalomų kvotų moterims 
valdybose, tačiau reiškia susirūpinimą, kad

„ši direktyva iš esmės prilygsta tam pačiam dalykui, kvotoms“29.

1.29. Ji toliau teigia:

„Jungtinės Karalystės Vyriausybė mano, kad kvotomis arba privalomais tikslais problema nebus 
išspręsta ir gali būti pasiekta priešingų rezultatų.

„Dauguma moterų nepritaria kvotoms, bijodamos, kad jos bus laikomos tik simboliniais asmenimis 
arba neįtraukiamos į valdybos veiklą. Jos nori ten būti pagal nuopelnus, nori, kad būtų pripažintas 
sunkus jų darbas, ir žinoti, jog darbo vietą gavo todėl, kad tai darbo vietai labiausiai tinka, ir nori, kad 
visi kiti suprastų, jog darbo vietą jos gavo būtent todėl. Kvotomis gali būti sumenkintos moterys ir jų 
įnašas.“30

Kaip Vyriausybė vertina direktyvos projekto turinį

1.30.Ministrė prognozuoja, kad direktyvos projektas būtų taikomas maždaug 950 Jungtinės Karalystės 
įmonių, ir priduria:

„Nuo 2012 m. kovo 1 d. Jungtinėje Karalystėje daug pasiekėme didindami į nevykdomųjų direktorių 
pareigas skiriamų moterų skaičių; 49 proc. naujai skiriamų FTSE 100 įmonių ir 44 proc. naujai 
skiriamų FTSE 250 įmonių nevykdomųjų direktorių buvo moterys. Dabar stengiamės skatinti plėtoti 
direktorių ugdymą, kad užtikrintume tvarią moterų direktorių pasiūlą“31.

1.31.Ministrė teigiamai vertina tai, kad numatyta išimtis mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tačiau 
teigia, kad Vyriausybė dar neįvertino, kiek biržinių bendrovių Jungtinėje Karalystėje šia išimtimi 
pasinaudotų.

                                               
28 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 24 dalį.
29 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 38 dalį.
30 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 39 ir 40 dalis.
31 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 26 dalį.
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1.32.Ministrės aiškinimu, Jungtinės Karalystės teisėje direktoriai neskirstomi į vykdomuosius ir 
nevykdomuosius, tad pirmą kartą nustačius tokį skirstymą būtų „didelių teisėkūros padarinių“, gana 
svarbus čia ir akcininkų vaidmuo nustatant, kad vadovaus „jų“ įmonei. Ji pažymi, jog direktyvos 
projekte numatyta, kad valstybė narė samdos ir atrankos procedūras taiko visiems skiriamiems 
direktoriams. Tai darydama Jungtinė Karalystė galėtų remtis direktyvos projekto 4 straipsnio 7 dalimi, 
kurioje teigiama, kad 40 proc. tikslinis rodiklis yra pasiektas, jeigu moterys eina trečdalį visų
direktorių pareigų. Tačiau ministrė mano, kad esama daug netikrumo ir neaiškumo, kokį poveikį visas 
4 straipsnis turės Jungtinės Karalystės įmonių teisei.

„Suprantame, kad siekiama neįvesti pačių kvotų, tačiau iš teksto neaišku, ar įmonėms negalima taikyti 
sankcijų, jeigu jos nepasiekia 40 proc. tikslinio rodiklio, nors ir laikosi visų reikiamų procedūrų.“32

1.33.Ministrė tvirtina, kad direktyvos projekto 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytas visoms nevykdomųjų 
direktorių pareigybėms taikomas tikslinis rodiklis Vyriausybei ir verslo subjektams sukeltų „tikrų 
problemų“. Ji toliau teigia:

„Pagal dabartinius Jungtinės Karalystės lygybės teisės aktus įmonės gali nuspręsti paskirti tokios 
pačios kvalifikacijos nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatą, tačiau tai jos gali spręsti savo 
nuožiūra ir tai neturi būti taikoma kaip politikos priemonė (2010 m. Lygybės įstatymo 159 straipsnis 
dėl samdos ir pareigų paaukštinimo pozityviųjų veiksmų). Šiame pasiūlyme teigiama daug 
radikaliau – įmonės turi imtis šių pozityviųjų veiksmų, todėl pasiūlyme gerokai nukrypstama nuo 
Jungtinės Karalystės įstatymo, kuris parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika pozityviųjų veiksmų klausimu, o šioje praktikoje konkrečiai nurodoma, ką leidžiama daryti 
nesukeliant neteisėtos diskriminacijos. Taip pat nerimaujame, kaip pagal šį modelį bus galima 
atsižvelgti į akcininkų nuomones“33.

1.34.Ministrė teigia, kad 5 straipsnyje valstybėms narėms numatytas reikalavimas užtikrinti, kad 
įmonės nustatytų tikslinius rodiklius geresnei vykdomųjų direktorių lyčių pusiausvyrai įtvirtinti, 
neatitinka savanoriško metodo, iki šiol Jungtinėje Karalystėje taikyto remiantis Lordo Davieso of 
Abersocho 2011 m. paskelbta apžvalga dėl kliūčių moterims pasiekti aukštas pareigas versle. Nors kai 
kurios įmonės jau paskelbė informaciją apie lyčių įvairovę, ji mano, kad prireiks išsamesnių 
įgyvendinimo teisės aktų. 6 straipsniui dėl sankcijų irgi reikėtų teisės aktų. Ministrė pabrėžia šios 
nuostatos taikymo srities dviprasmiškumą – joje aiškiai nenurodoma, ar pažeidimas, už kurį 
planuojama taikyti sankcijas, yra kandidatų į valdybos narių pareigas samdos ir atrankos procedūrinių 
reikalavimų nesilaikymas, ar 40 proc. tikslinio rodiklio neįgyvendinimas (net jeigu ir laikomasi 
tinkamų procedūrų).

1.35.Ministrė pažymi, kad 8 straipsnio 3 dalyje valstybei narei leidžiama sustabdyti su samdos ir 
atrankos procedūromis susijusių direktyvos projekto elementų taikymą, jeigu ji jau nustatė tokias pat 
veiksmingas nacionalines priemones. Ji toliau teigia:

„Gali būti, kad Komisiją galėtų įtikinti tik teisės aktais priemones nustačiusios valstybės narės, nes 
valstybės narės turi įrodyti, kad nepakankamai atstovaujamos lyties asmenims nacionalinėmis 
priemonėmis iki 2020 arba 2018 m. sudaromos sąlygos užimti bent 40 proc. nevykdomųjų direktorių 
pareigų, ir teikdamos ataskaitas Komisijai pagal 9 straipsnį šios valstybės narės turi įtraukti 

                                               
32 Žr. 2012 m. gruodžio 4 d. ministrės aiškinamąjį memorandumą dėl poveikio Jungtinės Karalystės teisei.
33 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 29 dalį.
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informaciją, kuria būtų įrodomi nacionalinėmis priemonėmis pasiekti konkretūs rezultatai, o Komisija 
tikrina, ar 40 proc. tikslinis rodiklis bus pasiektas. Kranfildo vadybos mokyklos duomenimis, Jungtinė 
Karalystė pagal dabartines tendencijas iki 2015 m. FTSE 100 įmonių valdybose pasieks 26,7 proc. 
moterų rodiklį, o iki 2020 m. – 36,9 proc. Taigi, pagal dabartines tendencijas Komisijos tikslai liktų 
nepasiekti ir prireiktų papildomų pastangų aiškiai įrodyti, kad laikomasi 40 proc. tikslinio rodiklio. 
FTSE 100 yra 100 aukščiausio lygio Jungtinės Karalystės įmonių, ir prognozuojame, kad Komisijos 
direktyva būtų taikoma maždaug 950 įmonių, kurių daugumos valdybose, tikėtina, moterų yra labai 
mažai“34.

1.36.Be to, ministrė numato, kad net ir tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė pasitikėtų vien savo vidaus 
priemonių veiksmingumu didinant atstovavimą moterims įmonių valdybose, Vyriausybė vis tiek 
turėtų priimti direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę teisės aktus, nes direktyva 2020 m. sausio mėn. 
(valstybinių įmonių atveju – 2018 m.) iš karto įsigaliotų 40 proc. tikslinio rodiklio nepasiekusioms 
įmonėms.

Kaip Vyriausybė vertina ES veiksmų pagrindimą

1.37.Ministrė pripažįsta ES teisę imtis veiksmų su lyčių lygybe užimtumo srityje susijusiais 
klausimais, tačiau nepritaria motyvams, kuriais Komisija remiasi siekdama, kad veiksmų būtų 
imamasi ES, o ne nacionaliniu lygmeniu. Ji pabrėžia Koalicijos susitarime prisiimtą įsipareigojimą 
skatinti lyčių lygybę biržinių bendrovių valdybose bei Lordo Davieso of Abersocho pateiktas 
rekomendacijas siekti „verslo iniciatyva įgyvendinamos strategijos reikiamiems pokyčiams įvykdyti“ 
ir pateikia įrodymus, kad nacionalinio lygmens sprendimai yra veiksmingi:

„moterys šiuo metu sudaro 17,3 proc. FTSE 100 ir 12 proc. FTSE 250 įmonių valdybų narių (2012 m. 
lapkričio 15 d. duomenimis), o iki Lordo Davieso ataskaitos paskelbimo šie duomenys atitinkamai 
buvo 12,5 ir 7,8 proc.;

„svarbu tai, kad moterys nuo 2012 m. kovo 1 d. sudarė 38 proc. visų naujai paskirtų FTSE 100 
direktorių ir 36 proc. FTSE 250 įmonių direktorių (vykdomųjų ir nevykdomųjų);

„FTSE 100 įmonėse vien iš vyrų sudarytų valdybų skaičius sumažėjo iki 8 (2010 m. buvo 21), o FTSE 
250 įmonėse pirmą kartą vien iš vyrų sudarytos valdybos sudaro mažumą – 94 (37,6 proc. mažiau, 
anksčiau jos sudarė 52,4 proc.);

„Kranfildo vadybos mokyklos tyrimų duomenimis, jeigu būtų išlaikytas dabartinis pokyčių postūmis ir 
tempas, FTSE 100 įmonių valdybose iki 2015 m. pasiektume 26,7 proc. moterų rodiklį, o iki 
2020 m. – 36,9 proc.“35

1.38. Ministrė teigia, kad nacionalinio lygmens sprendimai veiksmingesni,

„nes valstybėms narėms leidžiama bendradarbiauti su įmonėmis atsižvelgiant į savo konkrečias 
kultūrines aplinkybes, kad būtų galima inicijuoti reikiamus kultūros pokyčius pačiame verslo centre, 

                                               
34 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 35 dalį.
35 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 20 dalį.
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taip užtikrinant, kad talentingos moterys būtų visapusiškiau pripažįstamos ir kad sprendimas būtų 
tvarus ir ilgalaikis36.“

„Jeigu norime, kad pažanga būtų tvari ir ilgalaikė, manome, kad turi pakisti pati verslo kultūra. Įmonės 
turi suprasti ir tikėti, kad įvairesnės valdybos yra geresnės. Savanoriškomis priemonėmis, kurios 
verslui tikrai gali būti patrauklios, pvz., verslo subjektų iniciatyva, kurios imamasi Jungtinėje 
Karalystėje, galima padėti inicijuoti šiuos pokyčius taip, kaip prievartos priemonėmis niekada nebus 
įmanoma – sukurti verslo aplinką, kurioje moterys galėtų eiti pareigas pagal nuopelnus, o ne dėl akių“.

„Be to, nustatant privalomas kvotas arba tikslinį rodiklį daroma prielaida, kad visi verslo subjektai turi 
vienodas pradines sąlygas. Versle nėra visiems vienodų sąlygų, įmonėms reikia lankstumo, reikia 
daryti tai, kas geriausia jų verslui. Verslo subjektai ir verslo sistemos turi išlaikyti lankstumą, 
leidžiantį jiems reaguoti į kintančias aplinkybes ir skirtingus įvairių sektorių, įvairaus dydžio ir įvairios 
rūšies verslo poreikius.“

„Be to, valstybės narės labai skirtingos, turi skirtingą kultūrą, ypatumus, įmonių valdymo tvarką, 
darbo jėgos sudėtį, išsilavinimo standartus – jų visų pradinė padėtis skirtinga. Įmonių ir valdybų 
struktūra taip pat skirtinga, todėl gali būti sunku prasmingai taikyti visos Europos tikslinius rodiklius.“
„Konkrečios šalys, kaip ir verslo subjektai, turi turėti sąlygas reaguoti į kintančią aplinką ir skirtingų 
sektorių, dydžių bei rūšių verslo poreikius, tad būtina, kad jiems būtų paliktos lanksčios galimybės tai 
daryti. Valstybės narės turi išsaugoti galimybę bendradarbiauti su verslo bendruomene, kad būtų 
parengti sprendimai, kuriais būtų atsižvelgiama į jų vidaus ekonomines ir darbo rinkos sąlygas. O 
įrodymai patvirtina, kad visose ES valstybėse narėse tai ir vyksta.“

„Manome, kad Jungtinės Karalystės įmonėms tinkamas sprendimas – savanoriška verslo iniciatyva 
atstovavimui moterims įmonių valdybose gerinti.“37.

1.40.Be to, ministrė nurodo pačios Komisijos poveikio vertinimo valdybos 2012 m. rugpjūčio mėn. 
išvadas, kuriose pažymėta, kad tam tikros valstybės narės ėmėsi priemonių, kuriomis, atrodo, pasiekta 
nemažai pažangos, ir kad labai mažai įrodymų, jog privalomi ES veiksmai reikalingi ir proporcingi.

Kaip Vyriausybė vertina ES veiksmų finansinius padarinius

1.41.Direktyvos projektas neturi poveikio ES biudžetui, bet Vyriausybė, nurodydama Komisijos 
poveikio vertinime pateiktus duomenis, prognozuoja, kad bendros biržinių bendrovių išlaidos 
Jungtinėje Karalystėje teisės akto laikymuisi užtikrinti iki 2020 m. būtų apie 9 mln. GBP. Papildomos 
išlaidos būtų susijusios su valdybų sudėties pagal lytį stebėjimu ir vykdymo užtikrinimo veiksmais, 
taikomais reikalavimų nesilaikančioms biržinėms bendrovėms.

Išvada

1.42. Neabejojame, kad esama didelių struktūrinių ir kultūrinių kliūčių, ir toliau trukdančių stengtis 
užtikrinti geresnę pusiausvyrą ir įvairovę įmonių valdybose. Nepakankama įvairovė turi poveikį ne 
vien moterims, tačiau lyčių įvairovė yra ta sritis, kurioje ES turi aiškią kompetenciją imtis veiksmų.
Lėta pažanga siekiant lyčių įvairovės įmonių valdybose yra iškalbinga – Komisija prognozuoja, kad 
lyčių pusiausvyrai pasiekti prireiktų dar 40 arba daugiau metų. Tačiau mes atkreipiame dėmesį ir į tai, 

                                               
36 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 21 dalį.
37 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 41–45 dalis.
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kad, nepaisant pastarojo meto pastangų Jungtinėje Karalystėje, Komisijos vertinimu, pagal dabartines 
tendencijas tik 17 proc. Jungtinės Karalystės biržinių bendrovių, kurioms būtų taikoma direktyva, iki 
2020 m. turės bent 40 proc. moterų direktorių (vykdomųjų ir nevykdomųjų)38. Vis dėlto tai, kad ES 
kompetentinga imtis veiksmų, o Komisija nekantrauja jų imtis, dar nereiškia, kad ES veiksmai būtinai 
yra pagrįsti.

1.43. Pritariame Vyriausybei, nerimaujančiai, kad Komisijos siūlomi veiksmai beveik prilygsta 
įmonių valdybų narių pareigas einančių moterų dalies privalomų kvotų įvedimui, nors jos
išreiškiamos ir kiekybiniu tiksliniu rodikliu. Pirmoji subsidiarumo principo taisyklė – ES gali imtis 
veiksmų tik „tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai 
pasiekti“39. Komisija pabrėžia, kad valstybės narės laikosi skirtingų koncepcijų, – kai kurios nustato 
privalomas kvotas, kai kurios – neprivalomus tikslinius rodiklius, kai kurios siūlo verslo subjektams 
imtis savanoriškų iniciatyvų, o kitos veiksmų visiškai nesiima – ir teigia, kad pažanga siekiant 
geresnės atstovavimo lytims įmonių valdybose pusiausvyros bus per lėta. Vis dėlto pažymime, kad 
per praėjusius vienus ar dvejus metus patvirtinta daug nacionalinių priemonių, ir manome, kad per 
anksti jas nurašyti kaip neveiksmingas. Manome, kad, siekiant įvertinti, kas veikia (arba neveikia) ir 
kiek apčiuopiamos pažangos padaryta, reikalingas papildomas svarstymų ir vertinimo laikotarpis, o 
tik tada bus galima daryti išvadą, kad valstybės narės nenori imtis veiksmų arba kad jų patvirtintos 
priemonės bus neveiksmingos.

1.44.Komisija verslo bendruomenės pasipriešinimą nurodo kaip galimą veiksnį, kuriuo paaiškinama, 
kodėl kai kurios valstybės narės vengia arba nenori imtis veiksmų, ir ES lygmens veiksmus 
propaguoja siekdama užtikrinti „vienodas konkurencijos sąlygas“. Tačiau daug Komisijos pasiūlymo 
analizės argumentų grindžiami verslo subjektų rūpesčiu, kad valdybos taptų įvairesnės, nes taip būtų 
pagerintas įmonių valdymas ir veiklos rezultatai. Todėl panašu, kad valstybėms narėms ne mažiau, o 
daugiau priežasčių imtis veiksmų atskirai – tada geresnė lyčių pusiausvyra įmonių valdybose būtų 
skatinama siekiant užsitikrinti konkurencinį pranašumą.

1.45.Komisija nurodo dvi papildomas priežastis veiksmams pagal antrąją subsidiarumo principo 
taisyklę pagrįsti – pagal šią taisyklę reikalingi įrodymai, kad ES lygmens veiksmais geresnė lyčių 
pusiausvyra būtų pasiekta veiksmingiau. Pirmiausia Komisija teigia, kad skirtingas reguliavimas gali 
būti „praktinių komplikacijų“ priežastis, galinti turėti neigiamą poveikį vidaus rinkai. Pateikiami 
pavyzdžiai – per mažai direktorių moterų turinčiai įmonei gali būti neleista dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose arba jai gali būti sunku įsteigti pavaldžiąją bendrovę kitoje valstybėje narėje. 
Nepakankamai skaidrios samdos ir atrankos į valdybos nario pareigas procedūros gali lemti judėjimo 
laisvės vidaus rinkoje ribojimus ir turėti poveikį investuotojų sprendimų motyvams. Sutinkame, kad 
visa tai teoriškai įmanoma, tačiau manome, kad Komisija turi pateikti daug tvirtesnių įrodymų, kad su 
tomis problemomis vidaus rinkoje praktiškai susiduriama, o tik tada teigti, kad siekiant suderinti 
skirtingas nacionalines koncepcijas ES veiksmai yra pagrįsti.

1.46.Antra, sutinkame, kad gausesnis moterų dalyvavimas ir didesnis jų pastebimumas joms einant 
aukštas pareigas, kuriose priimami ekonominiai sprendimai, neabejotinai gali turėti teigiamą šalutinį 
poveikį moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir padėti siekti pagrindinio strategijos „Europa 2020“ 
tikslo – užimtumo. Tačiau, kaip nurodyta pirmiau, manome, jog per anksti daryti išvadą, kad tokie ES 
veiksmai, kokius siūlo Komisija, būtinai yra vienintelis arba geriausias būdas tai pasiekti.

                                               
38 Žr. ADD 2 p. 45–46.
39 Žr. ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį.
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1.47.Teigiamai vertiname Komisijos pastangas direktyvos projekto aiškinamajame memorandume ir 
pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse išdėstyti tam tikrą ES veiksmų pagrindimą. Iš tikrųjų 
konstatuojamosiose dalyse pateikti pagrindimo motyvai, išdėstyti devyniuose puslapiuose, yra daug 
ilgesni už direktyvos projekto dėstymo nuostatas, kurias sudaro 11 straipsnių, išdėstytų penkiuose 
puslapiuose. Manome, kad tai rodo įtampą pačioje Komisijoje dėl teisės akto pagrindimo ir siūlomo 
teisės akto pobūdžio. Pripažįstame, kad Komisija stengėsi pateikti tam tikrą kiekybinio ir kokybinio 
ES lygmens veiksmų poveikio apibūdinimą, šį poveikį palygindama su padėtimi, kurios būtų galima 
tikėtis, jeigu ES nesiimtų veiksmų, tačiau abejojame, ar Komisija pateikė pakankamai tarptautinio 
poveikio ar apskritai prasmingo poveikio vidaus rinkos veikimui įrodymų. Todėl rekomenduojame 
Bendruomenių Rūmams po diskusijų plenariniame posėdyje iki 2013 m. sausio 15 d. nusiųsti pridėtą 
pagrįstą nuomonę ES institucijų pirmininkams.

1.48. Kol kas ketiname direktyvos projektą tikrinti, o komunikatui galime pritarti. Pageidautume gauti 
ministrės nuomonę, ar tikslios Komisijos prognozės, kad tik 17 proc. Jungtinės Karalystės biržinių 
bendrovių, kurioms būtų taikoma direktyva, iki 2020 m. turės bent 40 proc. moterų direktorių 
(vykdomųjų ir nevykdomųjų). Kadangi pažanga tokia lėta, prašome ministrės paaiškinti, kodėl ji 
mano, kad Komisijos siūlomomis priemonėmis būtų pasiekta „priešingų rezultatų“ ir būtų „ne 
sumažinta, o sukurta daugiau kliūčių moterims, o valdybų darbo efektyvumas sumažėtų“40. Galiausiai 
laukiame Vyriausybės konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatų ir prašome ministrės 
pateikti derybų pažangos ataskaitas.

                                               
40 Žr. ministrės aiškinamojo memorandumo 24 dalį.


