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Temats: Polijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. pantu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta iesniegšanas 
var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar pamatotu 
atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Polijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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POLIJAS REPUBLIKAS SENĀTA
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(2013. gada 9. janvāris)

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara 
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem 

pasākumiem neatbilstību subsidiaritātes principam
(COM(2012)0614)

Pēc priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara 
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildvarām vidū un saistītie pasākumiem 
(COM(2012)0164) izskatīšanas Senāts uzskata, ka šis priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 
principam, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības 5. panta 3. punktā.

Priekšlikuma mērķis ir palielināt sieviešu skaitu vadošos amatos un augstākajos uzņēmumu 
amatos. Tomēr Komisija nenorāda, ka dalībvalstis šo mērķi nevarētu sasniegt, rīkojoties katra 
atsevišķi, bet norāda tikai to, ka šis mērķis nav sasniegts valstīs, kas izvēlējušās neieviest 
juridiski saistošus pasākumus sieviešu nodarbinātības veicināšanai. 

Tomēr Komisija norāda, ka dalībvalstis, rīkojoties katra atsevišķi, var sasniegt direktīvas 
priekšlikumā ietverto mērķi, ieviešot juridiski saistošus pasākumus. Priekšlikums nepalīdzēs 
saskaņot darbā pieņemšanas metodes vai nodarbinātības noteikumus, jo tas ļauj dalībvalstīm 
saglabāt savus individuālos noteikumus, ja tās pierāda, ka tās pilda direktīvas priekšlikumā 
noteikto mērķi.

Tādējādi direktīvas priekšlikuma nolūks būtībā ir aizstāt dalībvalstis, pieņemot noteikumus, 
kad dalībvalstis nav nolēmušas pieņemt pozitīvus tiesību aktus, kas veicinātu nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma nodarbinātību, nevis cenšoties labāk un efektīvāk sasniegt mērķi ES 
līmenī.

Direktīvas priekšlikums nodrošina tikai daļēju regulējumu darbā pieņemšanas procesam un 
tādējādi nepalīdzēs likvidēt šķēršļus, kas ierobežo iekšējā tirgus brīvību.

Tāpēc Senāts secina, ka direktīvas priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu.
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