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Tema: Lenkijos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo 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 datos 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 Lenkijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių
bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių

pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012) 0614) neatitikties subsidiarumo 
principui

Išnagrinėjęs pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų 
priemonių, COM(2012) 0614, Senatas nustatė, kad šis projektas neatitinka subsidiarumo 
principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje.

Siūlomo teisės akto tikslas – padidinti moterų, įeinančių į bendrovių valdybas ir turinčių 
aukščiausias pareigas, skaičių. Tačiau Europos Komisija nenurodė, kad valstybės narės 
negalėtų įgyvendinti šio tikslo savarankiškai. Komisija tik pateikė informaciją, kad šis tikslas 
nepasiektas tose valstybėse, kurios apsisprendė nepriimti teisiškai privalomų priemonių 
moterų užimtumui skatinti.

Tačiau Komisija nurodė, kad valstybės narės, priimdamos teisiškai privalomas priemones, 
gali savarankiškai įgyvendinti siūlomos direktyvos tikslą. Siūlomas teisės aktas nepadės 
suderinti įdarbinimo būdų ar administravimo taisyklių, nes pagal jį valstybėms narėms 
leidžiama taikyti pavienius teisės aktus, jeigu jos gali įrodyti siekiančios siūlomoje 
direktyvoje nustatyto tikslo.

Todėl siūloma direktyva iš esmės siekiama pavaduoti valstybes nares priimant teisės aktus
tada, kai jos nėra nusprendusios imtis teigiamų teisėkūros priemonių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų įdarbinimui skatinti, o ne padėti ES lygmeniu geriau ir 
veiksmingiau pasiekti nustatytą tikslą.

Siūloma direktyva tik iš dalies būtų reglamentuojamas įdarbinimo procesas, todėl ji nepadėtų 
pašalinti kliūčių įgyvendinant vidaus rinkos laisves.

Taigi laikytina, kad siūlomu teisės aktu pažeidžiamas subsidiarumo principas.
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