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Temats: Polijas Sejma 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)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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

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

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Polijas Sejma pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.



PE504.022v01-00 2/5 CM\924071LV.doc

LV

PIELIKUMS

Polijas Republikas Sejma REZOLŪCIJA

(2013. gada 4. janvāris)

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

neatbilstību subsidiaritātes principam

Polijas Republikas Sejms saskaņā ar Sejma Reglamenta 148.cc pantu konstatē, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīva par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)0614 galīgā 
redakcija) neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā minētajam 
subsidiaritātes principam. Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts subsidiaritātes princips, jo 
ierosinātā direktīva nenodrošina labāku paredzētās darbības mērķu sasniegšanu Eiropas 
Savienības līmenī nekā valsts līmenī veiktie pasākumi. Pamatots atzinums ar iemesliem, 
kāpēc Sejms uzskata, ka šis priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam, sniegts šīs 
rezolūcijas pielikumā.

SEJMA MARŠALS
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Pielikums Polijas Republikas Sejma 2013. gada 4. janvāra Rezolūcijai

Polijas Republikas Sejma 2013. gada 4. janvāra pamatots atzinums,

kāpēc Sejms uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 

vidū un saistītiem pasākumiem neatbilst subsidiaritātes principam

Polijas Republikas Sejms konstatē, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez 
izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)0614 galīgā redakcija) neatbilst 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3 punktā minētajam subsidiaritātes principam. 
Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts subsidiaritātes princips, jo ierosinātā direktīva nenodrošina 
labāku paredzētās darbības mērķu sasniegšanu Eiropas Savienības līmenī nekā valsts līmenī 
veiktie pasākumi.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt vīriešu un sieviešu līdzsvarotāku pārstāvību biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū, nosakot pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt 
progresu attiecībā uz dzimumu līdzsvaru (priekšlikuma 1. pants). Saskaņā ar Sejma viedokli
— atbilstoši LES 5. panta 3. punktam un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
pievienotā 2. protokola 5. pantam par to, kā piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus, — ar šo priekšlikumu minēto mērķi nevar sasniegt labāk, nekā tas pašlaik tiek 
nodrošināts dalībvalstu līmenī, balstoties uz pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pamatojot nepieciešamību ieviest priekšlikumā paredzētos līdzekļus, Eiropas Komisija norāda 
uz nepietiekamu sieviešu pārstāvību atsevišķu dalībvalstu biržā kotētajos uzņēmumos, kā arī 
uz to, ka, lai gan atsevišķās dalībvalstīs pasākumi ir veikti, nav būtisku uzlabojumu šajā ziņā. 
Sejms vērš uzmanību uz to, ka Komisija dzimumu nelīdzsvarotību uzņēmumu valdēs skata, 
ņemot vērā tikai procentuāli noteikto īpatsvaru attiecībā uz sievietēm, kas pašreiz ieņem 
amatus lielāko biržā kotēto uzņēmumu valdēs. Komisija nekādā veidā neanalizē šīs parādības 
iemeslus atsevišķās dalībvalstīs. Šajā jomā precīzākus datus varētu iegūt, piem., salīdzinot, 
cik sieviešu, kuras atsevišķās dalībvalstīs ir pieteikušās uz augstākajiem amatiem uzņēmumos, 
galu galā ir izvēlētas. Tas ļautu labāk noteikt problēmas iemeslus, kas var nebūt vienveidīgi 
dažādās dalībvalstīs. Atbilstošas analīzes trūkums norādītajā jomā traucē apstiprināt galveno 
pieņēmumu, kas ir šā priekšlikuma pamatā, proti, ka amatu atlases procedūru un kvalifikācijas 
kritēriju pārredzamības trūkums kavē sasniegt dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdes locekļu 
vidū. Šādas analīzes trūkums arī norāda uz to, ka tāda visā ES vienota un saistoša principa
ieviešana kā „paritāte” var izrādīties vien mākslīgs pasākums, nevis veids, kā panākt 
redzamas un efektīvas izmaiņas pašreizējā situācijā. Sejms uzskata, ka ierosinātie noteikumi 
nespēj sasniegt izvirzīto mērķi, ko noteicis projekta sagatavotājs: kvalitatīvāku lēmumu 
pieņemšanu un lielāku ekonomikas izaugsmi ES (preambulas 8. un 9. apsvērums). Nezinot 
problēmas iemeslus, nav iespējams konstatēt, vai ierosinātais risinājums vispār var būt 
efektīvs.
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Jāvērš uzmanība uz to, ka līdzšinējā akciju savienības locekļu reģistra, kompetenču un 
iecelšanas, un atsaukšanas principu problemātika nav saskaņota ES līmenī. Pat tik svarīgā 
jautājumā kā uzņēmuma vadības modelis (vienpakāpes vai divpakāpju) ir vērojamas lielas 
atšķirības ES dalībvalstu tiesiskajā kārtībā. Ja uzņēmuma direktoru bez izpildpilnvarām vai 
uzraudzības padomes sasaukšana nerada šķēršļus iekšējā tirgus attīstībai, tad jo vairāk par 
šādu šķērsli nedrīkst kļūt noteikumi attiecībā uz sieviešu līdzdalību šajās valdēs. Izvērtētajā 
dokumentā nav minēti dati, kas apstiprinātu apgalvojumu, ka noteikumu par dzimumu 
līdzsvaru trūkums negatīvi ietekmē investoru lēmumu iegādāties uzņēmuma akcijas. Nav arī 
skaidrs, kādā veidā direktīvā ierosinātie risinājumi „pozitīvi ietekmē uzņēmumu darbību”. 
Nav arī norāžu, kas liecinātu par to, ka noteikumu trūkums attiecībā uz paritāti uzņēmumu 
valdēs negatīvi ietekmē iekšējā tirgus darbību.

Tāpat arī prasība, ka vismaz 40 procentiem direktoru bez izpildpilnvarām jābūt sievietēm, 
neatbilst subsidiaritātes principam. Pamatojumā norādīts, ka „priekšlikums neparedz ieviest 
fiksētus saistošus mērķus attiecībā uz valdes izpildlocekļiem, jo viņiem ir vajadzīgas dziļākas 
zināšanas par konkrēto nozari un pieredze uzņēmuma ikdienas vadībā” (Paskaidrojuma raksta 
2. punkts — Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējumu rezultāti. 
Ietekmes novērtējums, pēdējā rindkopa, otrais teikums). Ierosinātie risinājumi atbalsta 
sievietes tikai tad, kad tās pilda pienākumus, kuriem nav vajadzīgas plašas specializētas 
zināšanas un liela pieredze vadībā, un tas vēl vairāk nostiprina pastāvošos stereotipus. 
Tādējādi tas var izraisīt pretēju efektu nospraustajam mērķim, proti, pastiprināt vēlmi 
neuzticēt sievietēm izpilddirektoru pienākumu pildīšanu.

Sejms uzskata, ka ar priekšlikumu ir pārkāpts arī proporcionalitātes princips. Eiropas 
Komisija uzskata, ka tas, ka sievietes uzņēmumos nav pietiekami pārstāvētas, galvenokārt ir 
atlases procedūru un kvalifikācijas kritēriju pārredzamības trūkums attiecībā uz šiem
amatiem. Tālab, lai sasniegtu direktīvas mērķi, pietiek veikt pasākumus ES līmenī, lai 
objektivizētu uzņēmumu locekļu atlases kritērijus, un nav vajadzības noteikt saistošu paritātes
principu.

Sejms vērš uzmanību arī uz kompetences piešķiršanas principa pārkāpšanu. Saskaņā ar LES 
5. panta 2. punktu Eiropas Savienība darbojas tikai to kompetenču robežās, ko tai Līgumos 
piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos paredzētos mērķus. Kompetence, kas līgumos nav 
piešķirta Eiropas Savienībai, paliek dalībvalstīm. LESD 157. panta 3. punkts ir priekšlikuma 
juridiskais pamats. LESD 157. panta 1. un 2. punktā ir lietots jēdziens „darba ņēmējs”. 
Eiropas Savienības Tiesa uzsver, ka tas ir Eiropas Savienības tiesību autonoms jēdziens un 
apzīmē personu, kas noteiktu laika posmu sniedz pakalpojumus citai personai tās vadībā, par 
to saņemot atalgojumu (1986. gada 3. jūlija Eiropas Kopienu Tiesas spriedums lietā 66/85, 
Deborah Lawrie-Blum pret Land Baden-Württemberg 16. un 17. punkts, kā arī 2004. gada 
13. janvāra Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā C-256/01 Debra Allonby pret
Rosendale College, 67.–71. punkts). LESD 157. panta 3. punkta noteikums ir tiešs 
priekšlikuma direktīvai juridiskais pamats, un tajā nav lietots jēdziens „darba ņēmējs”, bet gan 
jēdzieni „darbs” un „nodarbinātība”. Sistēmiskā interpretācija noved pie secinājumiem, ka šie 
jēdzieni skar attiecības, kurās viena no pusēm ir LESD 157. panta 1. un 2. punktā minētais 
darba ņēmējs. Saskaņā ar priekšlikuma direktīvai 2. panta 5. punktu tas skar ikvienu 
uzraudzības padomes locekli. Tajā pašā laikā akciju sabiedrības uzraudzības padomes locekļa 
pienākumu pildīšanu ne vienmēr saista ar nodarbinātību (LESD izteiksmē) šajā uzņēmumā. Ir 
situācijas, kad nav vadības elementa un pat atalgojuma. Noteikums, uz kuru atsaucas
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priekšlikumā, pilnvaro veikt tikai tādus pasākumus, kas nodrošina vienlīdzību nodarbinātības 
un darba jomā. Priekšlikums neparedz uzņēmuma uzraudzības padomes locekļu dažādās 
nodarbinātības formas, kas ir sastopamas atsevišķās dalībvalstīs. Tas noved pie priekšlikuma 
direktīvai piemērošanas jomas paplašināšanās ārpus tā pieņemšanas juridiskā pamata.

Rezumējot, Sejms uzskata, ka Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 
saistītiem pasākumiem (COM(2012)0614 galīgā redakcija) pārkāpj subsidiaritātes, 
proporcionalitātes un kompetences piešķiršanas principu.


