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Teema: Poola Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 
börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
seas ja sellega seotud meetmeid
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Poola Senati põhjendatud arvamus ülalnimetatud 
ettepaneku kohta.
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subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimise kohta ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud 

meetmeid (COM(2012)0614)

Olles läbi vaadanud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (COM(2012)0614), leiab 
Senat, et ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega.

Ettepaneku eesmärk on suurendada naiste arvu ettevõtete juhtorganites ja äriühingute 
kõrgematel ametikohtadel. Komisjon ei tõenda siiski veenvalt, et liikmesriikide 
individuaalsete meetmetega ei ole võimalik seda eesmärki saavutada, tuues üksnes välja, et 
eesmärki ei saavutata riikides, kes on otsustanud mitte kehtestada õiguslikult siduvaid 
meetmeid naiste tööhõive edendamiseks.

Komisjon näitab siiski, et liikmesriikide individuaalsete meetmetega on võimalik saavutada 
direktiivi ettepaneku eesmärk, kehtestades õiguslikult siduvad meetmed. Ettepanek ei aita 
ühtlustada töölevõtmise meetodeid ega teenistusse võtmise eeskirju, kuna see võimaldab 
liikmesriikidel säilitada üksikeeskirjad, kui nad tõendavad, et need vastavad direktiivi 
ettepanekus esitatud eesmärgile.

Seega on direktiivi ettepaneku sisuline eesmärk pigem hoida ära liikmesriikide eeskirjade 
vastuvõtmine, kui liikmesriigid ei ole otsustanud võtta vastu positiivseid seadusandlikke 
meetmeid alaesindatud sugupoole tööhõive edendamiseks, kui üritada saavutada eesmärk 
paremal ja tulemuslikumal viisil ELi tasandil.

Direktiivi ettepanek muudab töölevõtmise menetluse üksnes ebaühtlasemaks ja seega ei aita 
see kõrvaldada takistusi, mis piiravad siseturu vabadusi.

Seetõttu on Senat seisukohal, et direktiivi ettepanek rikub subsidiaarsuse põhimõtet.
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