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Tárgy: A brit Lordok Házának indokolással ellátott véleménye a tőzsdén jegyzett 
társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a brit Lordok Házának a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

LORDOK HÁZA

A brit Lordok Háza és a brit Alsóház hivatalának vezetője

2013. január 11.

16433/12: a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló bizottsági javaslat

2013. január 10-én a Lordok Háza úgy határozott, hogy:

„véleménye szerint a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslat (16433/12) az Európai Ügyek Bizottsága 
(European Union Committee) hatodik jelentésében (a Lordok Háza 97. számú dokumentuma) 
foglalt indokok miatt nem felel meg a szubszidiaritás elvének; valamint a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 6. cikkében foglaltakkal összhangban 
utasítja a brit Lordok Háza és az Alsóház hivatalának vezetőjét, hogy juttassa el az 
indokolással ellátott véleményt az európai intézmények elnökeihez.”

Az utasításnak tisztelettel eleget teszek. Csatolom az említett jelentést.

David Beamish

A brit Lordok Háza és a brit Alsóház hivatalának vezetője
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LORDOK HÁZA

Az Európai Ügyek Bizottságának a 2012–13-as parlamenti 
ülésszak során készített 9. jelentése

A szubszidiaritás érvényesülésének értékelése: Nemek közötti egyensúly a 
vezetőtestületekben

Jelentés

Nyomdába küldve 2012. december 18-án, kiadva 2012. december 20-án

A brit Lordok Háza engedélyével készült kiadvány

London: The Stationery Office Limited
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A szubszidiaritás érvényesülésének értékelése: Nemek közötti 
egyensúly a vezetőtestületekben

COM(2012) 614 – a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Ajánlás

1. Javasoljuk, hogy a Lordok Háza az alábbiakban ismertetett, indokolással ellátott véleményt 
hozza meg, amely szerint a javasolt irányelv nem felel meg a szubszidiaritás elvének; a 
meghatározott, 2013. január 15-ig tartó időszak lejárta előtt pedig továbbítsa a véleményt az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének, az Európai Unió szerződéseiben1

foglalt rendelkezésekkel összhangban.

A vizsgálat háttere

2. 2012 májusában a Bizottság konzultációt indított a nemek közötti egyensúly EU-ban 
tapasztalható hiányáról annak érdekében, hogy megállapítsa, milyen lépések, többek között 
milyen lehetséges jogalkotási intézkedések szükségesek annak a problémának a kezeléséhez, 
hogy a tőzsdén jegyzett európai vállalatok vezetőtestületeiben továbbra sem megfelelő a 
férfiak és nők közötti egyensúly.2 Az Európai Ügyek Bizottsága megvizsgálta e kérdést, és 
2012. november 9-én jelentést készített, amely megelőzte a jogalkotási javaslat közzétételét.3
A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatoknál a nemek közötti egyensúlyra 
vonatkozó, jogszabályban rögzített kvótákat csak akkor kellene alkalmazni, ha már minden 
más lehetőség kimerült, és az üzleti szektor nem mutat hajlandóságot a változtatásra. A 
vizsgálat azt bizonyította, hogy nem tartható az az érv, amely szerint már csak a kvóták 
maradtak lehetőségként, mivel Unió-szerte elsődleges fontosságúnak tekintik, hogy a 
tagállamokban működő vezetőtestületekben kiegyensúlyozott arányban vegyenek részt 
mindkét nem képviselői. A bizottság azt is megállapította, hogy az Európai Bizottság által 
célként kitűzött 40%-os arány jelenleg túlzottan ambiciózus, mivel attól a legjobban teljesítő 
tagállam (Finnország) is jelentős mértékben elmarad. Az Európai Bizottság javasolt 
irányelvtervezetét 2012. november 14-én tették közzé.

Vizsgálati fenntartás

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikke.
2 Európai Bizottság, A nemek közötti egyensúlyhiány, 2012. május http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-
equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Európai Ügyek Bizottsága, 5. jelentés (2012–13): Nők a vezetőtestületekben (a Lordok Háza 95. sz. dokumentuma)
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3. E jelentést a Belső Piaci, Infrastrukturális és Foglalkoztatási Albizottság (B. Albizottság) 
készítette, amelynek tagjait a függelék sorolja fel. Ez a jelentés nem zárja le az említett 
javaslattal kapcsolatos vizsgálatunkat.

Indokolással ellátott vélemény

4. Megvizsgáltuk a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatot, különösen azt, hogy megfelel-e a szubszidiaritás 
elvének. A szubszidiaritás elve szerint azokon a politikai területeken, amelyek nem az 
Európai Unió kizárólagos hatáskörébe, hanem a tagállamokkal megosztott hatáskörbe 
tartoznak, „az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett 
intézkedés céljait a tagállamok […] nem tudják kielégítően megvalósítani”1. Ezért a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében az uniós fellépésnek a tagállami szinten 
hozott intézkedéshez képest „hozzáadott értéket” kell nyújtania és „szükségesnek” kell lennie. 
Teljes mértékben támogatjuk a célt, hogy a vezetőtestületekben javuljon a nemek közötti 
egyensúly, ugyanakkor arra a következtetésre jutottunk, hogy a javaslat nem felel meg a 
szubszidiaritás elvének.

5. A javasolt irányelv célja a nők létszámának növelése a vállalatok vezetőségében Európa 
egész területén, és minimális célként kitűzi, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok esetében 2020-
ra, illetve a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében 2018-ra a 
vezetőtestületek nem-ügyvezető igazgatói pozícióinak 40%-át nők töltsék be. A Bizottság 
állítása szerint azért szükséges ez az intézkedés, mert az EU-ban a vállalatok 
vezetőtestületeiben nem kiegyensúlyozott a férfiak és nők aránya, a tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalatok összes vezetőtestületi tagjának mindössze 13,7%-a, a nem-ügyvezető 
igazgatói pozíciót betöltőknek pedig csak 15%-a nő.

6. A cél elérése érdekében a javasolt irányelv előírja, hogy az EU-ban a tőzsdén jegyzett 
vállalatoknak az alulreprezentált nem azonos minősítéssel rendelkező képviselőjét előnyben 
kell részesíteniük. A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy a vállalatok átlátható, a 
nemek szempontjából semleges kinevezési eljárásokat bocsássanak vezetőtestületeik 
rendelkezésére, továbbá hogy közzétegyék azokat a minősítési szempontokat és értékelést, 
amelyek a vitatott kiválasztások alapjául szolgálnak. A javasolt irányelv azt is előírja, hogy a 
tagállamok valamilyen formában szankcionálják azokat a vállalatokat, amelyek nem vezetnek 
be megfelelően nyitott, a nemek szempontjából semleges kinevezési eljárásokat.

7. A Bizottság azzal indokolja az e területet érintő intézkedést, hogy míg néhány tagállamban 
sor került a nemek közötti egyensúlyt javító intézkedések bevezetésére, az intézkedések igen 
eltérőek, továbbá hogy jelentős számú tagállam semmilyen intézkedést nem hozott ezen a 
területen, így a női igazgatók aránya továbbra is rendkívül alacsony. A Bizottság azzal érvel, 
hogy az uniós szintű intézkedés hozzá fog járulni a nemzeti szintű szabályozást elutasító 
tagállami ellenállás legyőzéséhez, mivel érzékelni fogják annak veszélyét, hogy a többi 
tagállam vállalataihoz képest hátrányos helyzetbe hozzák saját vállalataikat. Rámutat, hogy az 
eltérő nemzeti szintű szabályozások gyakorlati problémákat okozhatnak a belső piac 
működésében, tekintettel a különböző társasági jogi szabályokra és a kötelező nemzeti kvóta 
be nem tartásáért kiszabott különböző szankciókra (például kizárás a közbeszerzési 
                                               
1   Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdése
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eljárásokból). A Bizottság úgy látja, hogy az Unió egészében csak az uniós szintű szabályozás 
teremthet egyenlő versenyfeltételeket.

8. A Bizottság érvelése az irányelv szükségessége mellett nem meggyőző. A 
vállalatszervezésről szóló ezzel kapcsolatos szakirodalom szerint a vezetőtestületi pozíciók 
legalább 30%-át kell nőknek betölteniük ahhoz, hogy meglegyen a női nem képviseletének 
„kritikus tömege”, és érezhető legyen a vállalati kultúrára gyakorolt hatás.1 A Bizottság a 
közleményben idézi a gondolatot, de nem indokolja meg kielégítően a magasabb, 40%-os 
arányt.2 Nem meggyőző a Bizottság azon javaslata, hogy a magasabb százalékarány 
bevezetésére azért van szükség, hogy biztosítani lehessen a vezetőtestületekben részt vevő 
nők „kritikus tömegét” az olyan tagállamokban is, ahol a vezetőtestületek hagyományosan 
kisebbek. A javaslat nem veszi figyelembe az egyes tagállamokban bekövetkező változás 
ütemét és a vezetőtestületek szerkezetét.

9. Ezenkívül a Bizottság nem tudta megfelelő módon alátámasztani azt az állítását, hogy a 
nemzeti szinten hozott intézkedések nem működnek. Saját, 2012. májusi hatástanulmányában 
elismeri, hogy a tagállamok jelentős lépéseket tettek e téren, és hogy az uniós fellépés 
szükségességét indokoló bizonyítékok meglehetősen gyengék. A hatástanulmány 
megállapítja, hogy a tagállamok folyamatban lévő és tervezett intézkedései következtében a 
nem-ügyvezető női igazgatók részaránya 2020-ra uniós jogszabály nélkül várhatóan 15%-ról 
24%-ra nő.3 Ez jelentős előrelépés a 30%-os kritikus tömeg elérése irányában, mivel 15 
tagállamban eddig még semmilyen intézkedést nem hoztak. Az e téren tapasztalható 
növekedés arra utal, hogy az arány meg fogja haladni az előrevetített 24%-ot.

10. A Bizottság kijelenti, hogy „több tanulmány is kimutatta, hogy pozitív kapcsolat áll fenn a 
felsővezetés nemi sokszínűsége és a társaság pénzügyi teljesítménye és nyereségessége 
között”4. Legutóbbi jelentésünkben arra a megállapításra jutottunk, hogy e kijelentést nem 
támasztja alá megfelelő bizonyíték.

11. Az Egyesült Királyságban alig több mint másfél év alatt az FTSE 100 vezetőtestületeiben 
4,8%-kal, az FTSE 250 vezetőtestületeiben pedig 4,2%-kal nőtt a nők aránya. A Cranfield 
School of Management kutatása megállapítja, hogy az Egyesült Királyság jó úton halad afelé, 
hogy 2020-ra a nők aránya a vezetőtestületekben elérje a 36,9%-ot.

12. A javaslat uniós szintű végrehajtása nem teremt „hozzáadott értéket”. A Bizottság 
javaslata értelmében a belső piac gyakorlati és versenyképes működéséhez egységes 
szabályok szükségesek. Ez az indok, ha összevetjük a javaslatból adódó adminisztratív 
terhekkel és a tagállamok eltérő kulturális közegeivel és gyakorlataival, gyenge lábakon áll. 
Jelenleg például az Egyesült Királyság joga nem különbözteti meg az ügyvezető és a nem-
ügyvezető igazgatókat, és e különbségtétel első alkalommal történő alkalmazása (miután a 
javasolt irányelv ezt szükségessé teszi) jelentős jogalkotási következményekkel járhat. 
Továbbá nem valószínű, hogy az EU a sajátos tagállami kulturális közegeken belül közvetlen 

                                               
1 Európai Ügyek Bizottsága, 5. jelentés (2012–13): Nők a vezetőtestületekben (a Lordok Háza 58. sz. dokumentuma), 18. o.
2COM 2012) 614, 5. o. SWD 349 végleges
3 A Jogérvényesülési Főigazgatóság véleménye az Európai Bizottság hatásvizsgálati testületének a tőzsdén jegyzett 
társaságok vezetőtestületi tagjai körében a nemek közötti egyensúly javításának költségeiről és előnyeiről szóló 
hatástanulmányáról http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
4 A javaslat (8) preambulumbekezdése
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formában együtt tudna működni a vállalatokkal, és az üzleti szférát alapvetően érintő 
változásokat tudna előidézni a hosszú távú, fenntartható megoldás biztosítása érdekében. Az 
ezzel kapcsolatos legutóbbi jelentésünk kiemeli például annak jelentőségét, hogy a 
vállalatoknál a rátermett, a vezetőtestületi pozíciók vállalására kész és képes nőkből 
fenntartható utánpótlás alakuljon ki.

13. Véleményünk szerint egyelőre szükségtelen az uniós szintű jogalkotási intézkedés, és 
kontraproduktív lehet a Bizottság által hangoztatott céllal szemben, amely a vezetőtestületek 
nemi egyensúlyának javítására törekszik. A probléma kezelését szolgáló, tagállami szinten 
hozott intézkedések hatékonyabbak lennének. Azonban ahogy jelentésünkben áll, elismerjük 
annak hasznosságát. hogy a Bizottság kiegészítse mindezt a tagállami intézkedések nyomon 
követésével, valamint a tagállamoknak szóló, olyan nem kötelező erejű ajánlással, amely 
sürgeti a határozott fellépést és felvázol egy sor lehetséges politikai megoldást. Azokban az 
esetekben, amikor az egyes tagállamok nem tesznek eleget a megkülönböztetés elleni 
küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiknek, a Bizottságnak további intézkedéseket kell 
fontolóra vennie.


