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Комисия по правни въпроси

17.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(14/2013)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на лордовете на Обединеното кралство 
във връзка с предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки
(COM(2012) 614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на лордовете на 
Обединеното Кралство относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КАМАРА НА ЛОРДОВЕТЕ

Секретар на Парламента

11 януари 2013 г.

16433/12: Предложение на Комисията за директива на Европейския парламент и 
на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки

На 10 януари 2013 г. Камарата на лордовете на Парламента на Обединеното кралство 
взе следното решение:

„счита, че предложението на Комисията за директива на Европейския парламент 
и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки (16433/12) не съответства на принципа на субсидиарност 
по причините, изложени в шестия доклад на комисията по европейски въпроси 
(доклад 97 на Камарата на лордовете); в съответствие с член 6 от Протокола за 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност възлага на 
секретаря на Парламента да предаде настоящото мотивирано становище на 
председателите на европейските институции.“

За мен е чест да изпълня това искане. Прилагам посочения в решението доклад.

David Beamish

Секретар на Парламента
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КАМАРА НА ЛОРДОВЕТЕ

Комисия по европейски въпроси

9-и доклад от сесията 2012—13 г.

Оценка на субсидиарността: Баланс между половете сред 
директорите

Доклад

Публикуван по поръчка от 18 декември 2012 г. на 20 декември 2012 г.

Публикуван с одобрението на Камарата на лордовете

Лондон: The Stationery Office Limited
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Оценка на субсидиарността: Баланс между 
половете сред директорите

COM(2012) 614 – Предложение за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и
свързани с това мерки

Препоръка

1. Препоръчваме Камарата на лордовете да издаде мотивираното становище, 
изложено по-долу, в смисъл, че предложението за директива не съответства на 
принципа на субсидиарност, и да го изпрати на председателите на Европейския
парламент, Съвета и Комисията, в съответствие с разпоредбите на Договорите за 
Европейския съюз, 1преди изтичането на определения срок на 15 януари 2012 г.

Хронология на разглеждането

2. През май 2012 г. Комисията започна консултация във връзка с дисбаланса между 
половете в ЕС, с цел да установи мерки за преодоляване на „трайната липса на 
равнопоставеност между половете сред директорите на дружества, допуснати до 
борсова търговия, в цяла Европа“, включително евентуални законодателни 
мерки.2 Комисията по европейски въпроси на Камарата на лордовете проведе 
проучване по въпроса и на 9 ноември 2012 г. изготви доклад в очакване на 
публикуването на това законодателно предложение.3 В него тя стигна до извода, 
че до законовоопределени квоти с цел баланс между половете в дружествата 
следва да се прибегне едва след изчерпване на всички други възможности, а 
бизнес секторът се е показал невъзприемчив към промени в неговото 
функциониране. Данните, събрани по време на проучването, показват, че не може 
да се твърди, че квотите са единствената оставаща възможност, като се има 
предвид колко значителен приоритет е равнопоставеността между половете сред 
директорите в държавите членки в целия ЕС. Комисията на Камарата на 
лордовете посочва също, че целта на Комисията за 40 процента е твърде 
амбициозна на етап, на който дори най-успешно представящата се държава членка 
(Финландия) е доста под този процент. Предложението за директива на 
Комисията беше публикувано на 14 ноември 2012 г.

                                               
1 Член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 6 от Протокола относно прилагането 
на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.
2 Европейска комисия, консултация относно дисбаланса между половете в ЕС, май 2012 г.: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Комисия по европейски въпроси, 5-и доклад (2012-13 г.): Жени директори (доклад 58 на Камарата на 
лордовете)
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Резерва за разглеждане

3. Настоящият доклад е изготвен от подкомисията по вътрешния пазар, 
инфраструктурата и заетостта (подкомисия „Б”), чиито членове са изброени в 
допълнението. Настоящият доклад не приключва нашето разглеждане на това 
предложение.

Мотивирано становище

4. Разгледахме предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това 
мерки, по-конкретно що се отнася до спазването на принципа на субсидиарност. 
Принципът на субсидиарност предвижда в области на политиката, които не 
попадат в рамките на изключителните правомощия на Европейския съюз и при 
които правомощията се споделят с държавите членки, Съюзът да може да действа 
„само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от държавите членки.“4 Затова, за да е спазен 
принципът на субсидиарност, действията на ЕС трябва да придават добавена 
стойност, в сравнение с действията на равнище на държавите членки, и трябва да 
бъдат необходими. Ние подкрепяме напълно целта за увеличаване на 
равнопоставеността между половете сред директорите, но стигаме до 
заключението, че това предложение не отговаря на принципа на субсидиарност.

5. Целта на предложението за директива е да се увеличи броят на жените сред 
директорите на дружества в цяла Европа, като поставя минимална цел от 40 
процента жени на директорски постове без изпълнителни функции в дружествата, 
допуснати до борсова търговия, до 2020 г. или до 2018 г. — в случая на 
публичните предприятия, допуснати до борсова търговия. Комисията твърди, че 
тази мярка е необходима поради дисбаланса между половете, който 
характеризира управителните съвети на дружествата в ЕС, като едва 13,7 
процента от общия брой на директорските места в най-големите дружества, 
допуснати до борсова търговия, се заемат от жени, както и само 15 процента от 
директорските места без изпълнителни функции.

6. Предложението за директива цели постигането на тази цел чрез поставянето на 
изискване към дружествата, допуснати до борсова търговия в ЕС, да отдават 
предпочитание на също толкова квалифицираните кандидати от по-слабо 
представения пол. Държавите членки биха били задължени да гарантират, че 
дружествата имат прозрачни и неутрални по отношение на пола процедури по 
назначаване на директори и оповестяват критериите по отношение на 
квалификациите и оценката, на която се основава подборът. Предложението за 
директива съдържа също изискване държавите членки да въведат някаква форма 
на санкции за дружествата, които не въведат достатъчно открити и неутрални по 
отношение на пола процедури по назначаване.

7. Комисията оправдава необходимостта от действия в тази област с това, че някои 
                                               
4 Член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.
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държави членки са въвели мерки за засилване на баланса между половете, но тези 
мерки са твърде различни помежду си, а значителен брой държави не са въвели 
никакви мерки в тази област, като са оставили броя на жените директори твърде 
нисък. Комисията твърди, че действията на равнище ЕС ще послужат за 
преодоляването на съпротивата на държавите членки за регулиране на 
национално равнище поради представата за риск техните дружества да бъдат 
поставени в неизгодна позиция в сравнение с тези на другите държави членки. Тя 
посочва, че различната нормативна база на национално равнище е вероятно да 
породи практически проблеми във функционирането на вътрешния пазар с 
различните правила и санкции на дружественото право (като например 
изключването от възлагане на обществени поръчки) в случай на неспазване на 
националната задължителна квота. Комисията твърди, че само действия на 
равнището на ЕС могат да гарантират равнопоставени условия за конкуренцията в 
целия Съюз.

8. Аргументът на Комисията относно необходимостта от директивата е 
неубедителен. Съответната организационна литература сочи, че даден 
управителен съвет следва да има поне 30 процента жени сред членовете си, за да 
натрупа „критична маса“ женско представителство и да има то разпознаваем 
ефект върху корпоративната култура.5 Действително Комисията цитира тази идея 
в своето съобщение, но изглежда не обяснява повишаването на този процент на 
40.6 Не сме убедени от твърдението на Комисията, че трябва да се наложи по-
голям брой, за да се гарантира „критична маса“ от жени директори в държавите 
членки, където съветите са традиционно по-малки. Това предложение не отчита 
промените и структурите на съветите във всяка държава членка.

9. Освен това Комисията не е доказала по адекватен начин, че мерките, взети на 
национално равнище, не работят. Всъщност собствената й оценка на 
въздействието от август 2012 г. признава, че държавите членки са предприели 
съществени мерки в тази област и че доказателствата за необходимост от 
действия на ЕС са много слаби. В оценката на въздействието се уточнява, че 
съществуващите и планираните действия на държавите членки в отсъствието на 
законодателство на ЕС се очаква да постигнат увеличение в дяла на жените 
директори без изпълнителни функции от 15 на 24 процента до 2020 г.7 Това е 
значителна стъпка към постигането на критичната маса от 30 процента, като се 
има предвид, че 15 държави членки до ден днешен не са предприели каквито и да 
е действия. Нарастващата важност на тази област предполага тази проекция да се 
увеличи и над 24 процента.

10. Комисията твърди, че „Многобройни проучвания сочат, че съществува 
положителна връзка между равнопоставеността между половете на най-високо 

                                               
5 Комисия по европейските въпроси, 5-и доклад (2012-13 г.): Жени директори (доклад 58 на Камарата на 
лордовете), стр. 18
6 COM(2012) 614, стр. 5. SWD 349 окончателен
7 Становище на ГД „Правосъдие“ относно оценката на въздействието, изготвена от Комитета за оценка 
на въздействието към Европейската комисия относно разходите и ползите от подобряването на баланса 
между половете сред директорите на дружества, допуснати до борсова търговия: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
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управленско ниво и финансовите резултати и рентабилността на дружеството.“8 В 
нашия неотдавнашен доклад установихме, че няма достатъчно доказателства в 
подкрепа на това твърдение.

11. В Обединеното кралство само за малко повече от година и половина дялът на 
жените сред директорите на дружествата от FTSE 100 се е покачил с 4,8 процента, 
а сред тези на FTSE 250 — с 4,2 процента. Проучването на Cranfield School of 
Management сочи, че Обединеното кралство е на път да постигне 36,9 процента 
жени директори до 2020 г.

12. Изпълнението на предложението на равнище ЕС не изглежда да води до добавена 
стойност. Комисията твърди, че са необходими еднообразни правила за 
практичното и конкурентно функциониране на вътрешния пазар. Това обяснение 
не натежава достатъчно в сравнение с административните тежести на 
предложението и различните културни контексти и практики в различните 
държави членки. В правото на Обединеното кралство например липсва 
разграничение между изпълнителните директори и директорите без изпълнителни 
функции, и въвеждането на такова (както би изисквала директивата) би могло да 
има значителни законодателни последствия. Освен това ЕС е малко вероятно да 
може да работи пряко с дружества в специфичните културни контексти на 
държавите членки и да прави промени в сърцевината на предприятията, за да се 
гарантира дългосрочно устойчиво решение. Нашият неотдавнашен доклад по този 
въпрос изтъква например необходимостта дружествата да развият устойчив 
приток на талантливи жени, готови и способни да заемат директорски длъжности.

13. Нашето становище е, че общо за целия ЕС законодателно действие е ненужно на 
този етап и би могло да бъде контрапродуктивно спрямо декларираната от 
Комисията цел за насърчаване на равнопоставеността между половете сред 
директорите. За разрешаване на тези въпроси по-ефективни биха били действията 
на равнище държава членка. Както обаче е заявено в нашия доклад, ние 
признаваме, че Комисията би могла да играе полезна допълваща роля спрямо 
действията на държавите членки, като ги наблюдава и издаде незадължителна 
препоръка, в която ги призовава настоятелно да приемат решителни мерки и им 
предлага спектър от възможни политически решения. Когато отделни държави 
членки не спазват своите задължения за борба с дискриминацията, Комисията 
следва да обмисля по-нататъшни действия.

                                               
8 Съображение 8 от предложението.


