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PRANEŠIMAS NARIAMS
(14/2013)

Tema: Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų 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 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 Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

LORDŲ RŪMAI

Lordų Rūmų sekretorius

2013 m. sausio 11 d.

16433/12: Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

2013 m. sausio 10 d. Jungtinės Karalystės parlamento Lordų Rūmai nutarė:

„kad, šių Rūmų manymu, Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų 
lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (16433/12) neatitinka 
subsidiarumo principo dėl priežasčių, išvardytų Europos Sąjungos komiteto šeštojoje 
ataskaitoje (Lordų Rūmų dokumentas Nr. 97), ir, remdamiesi Protokolo Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsniu, nurodo Lordų Rūmų 
sekretoriui perduoti šią pagrįstą nuomonę Europos Sąjungos institucijų 
pirmininkams.“

Esu įpareigotas perduoti šią nuomonę jums ir pridedu minėtą ataskaitą.

David Beamish

Lordų Rūmų sekretorius
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LORDŲ RŪMAI

Europos Sąjungos komitetas

2012–2013 m. sesijos 9-oji ataskaita

Atitikties subsidiarumo principui įvertinimas: lyčių pusiausvyra 
bendrovių valdybose

Ataskaita

Pagal užsakymą atspausdinta 2012 m. gruodžio 18 d. ir paskelbta 2012 m. gruodžio 20 d.

Išleido Lordų Rūmai 

Leidykla The Stationery Office Limited, Londonas
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Atitikties subsidiarumo principui įvertinimas: lyčių 
pusiausvyra bendrovių valdybose

COM(2012) 614 – Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

Rekomendacija

1. Rekomenduojame Lordų Rūmams parengti toliau išdėstytą pagrįstą nuomonę, kad 
pasiūlyta direktyva neatitinka subsidiarumo principo, ir pagal Europos Sąjungos (ES) 
Sutarčių nuostatas1 iki nustatyto laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2012 m. sausio 15 d.) ją 
pateikti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams.

Tikrinimo istorija

2. 2012 m. gegužės mėn. Komisija surengė konsultacijas dėl lyčių disproporcijos ES 
siekdama nustatyti priemones, kurios padėtų spręsti „seną problemą dėl nepakankamos 
lyčių įvairovės biržinių Europos bendrovių valdybose“, įskaitant galimas teisėkūros 
priemones2. Komitetas atliko tyrimą šia tema ir 2012 m. lapkričio 9 d. pateikė ataskaitą, 
atsižvelgdamas į tai, kad numatoma pateikti šį pasiūlymą dėl teisės akto3. Komitetas 
padarė išvadą, kad teisiškai privalomas kvotas, susijusias su lyčių lygybe bendrovėse, 
reikėtų taikyti tik tada, kai visos kitos galimybės yra išnaudotos, ir kad pats verslo 
sektorius nenori įgyvendinti pokyčių šioje srityje. Remiantis faktais, nustatytais 
atliekant tyrimą, manoma, kad negalima tvirtinti, jog kvotų taikymas yra vienintelė 
likusi galimybė, atsižvelgiant į tai, kad lyčių įvairovė bendrovių valdybose yra 
prioritetinis klausimas visose ES valstybėse narėse. Komitetas taip pat mano, kad 
Komisijos nustatytas 40 proc. tikslas yra pernelyg plataus užmojo, nes šiuo etapu net 
valstybėje narėje (Suomijoje), kurioje rezultatai geriausi, šis tikslas anaiptol dar nėra 
pasiektas. Komisijos pasiūlytas direktyvos projektas paskelbtas 2012 m. lapkričio 14 d.

Tikrinimo išlyga

3. Šią ataskaitą parengė Vidaus rinkos, infrastruktūros ir užimtumo pakomitetis 
(B pakomitetis), kurio narių sąrašas pateiktas priede. Šia ataskaita neužbaigiamas mūsų 
atliekamas šio pasiūlymo tikrinimas.

Pagrįsta nuomonė

4. Mes išnagrinėjome pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

                                               
1 Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalis ir Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnis.
2 Europos Komisija, konsultacijos lyčių disproporcijos ES klausimu, 2012 m. gegužės mėn.: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm.
3 Europos Sąjungos komitetas, 5-oji ataskaita (2012–2013 m.): Moterys įmonių valdybose (Lordų Rūmų 
dokumentas Nr. 58).
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biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių ir pirmiausia įvertinome, ar jis atitinka 
subsidiarumo principą. Pagal subsidiarumo principą tose politikos srityse, kurios 
nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, bet kuriose dalijamasi kompetencija su 
valstybėmis narėmis, ji gali veikti „tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 
numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu 
lygiu“.4 Taigi kad atitiktų subsidiarumo principą, ES veiksmas turi suteikti papildomos 
naudos, palyginti su veiksmu valstybių narių lygmeniu, ir būti „būtinas“. Mes 
visapusiškai pritariame tikslui didinti lyčių įvairovę bendrovių valdybose, bet priėjome 
išvadą, kad šis pasiūlymas yra nesuderinamas su subsidiarumo principu.

5. Šia pasiūlyta direktyva siekiama padidinti moterų bendrovių valdybose skaičių visoje 
Europoje nustatant tikslą, kad bent 40 proc. nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
darbuotojų būtų moterys, kurį biržinės bendrovės turi pasiekti iki 2020 m., o biržinės 
valstybinės įmonės – iki 2018 m. Komisija mano, kad ši priemonė būtina dėl lyčių 
disproporcijos ES bendrovių valdybose, nes didžiausių biržinių bendrovių valdybose 
moterys sudaro vos 13,7 proc., o moterų, einančių nevykdomųjų direktorių pareigas, yra 
tik 15 proc.

6. Pasiūlyta direktyva ketinama pasiekti šį tikslą reikalaujant iš ES biržinių bendrovių, kad 
tais atvejais, kai kandidatų kvalifikacija vienoda, pirmenybė būtų teikiama 
nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui. Valstybės narės būtų įpareigotos 
užtikrinti, kad įmonės nustatytų skaidrų ir lyčių požiūriu neutralų savo valdybos narių 
skyrimo procesą ir pateiktų kvalifikacijos kriterijus ir vertinimą, kuriais remiantis 
priimti ginčijami atrankos sprendimai. Pasiūlytoje direktyvoje taip pat nustatytas 
reikalavimas, kad valstybės narės nustatytų tam tikras sankcijas, taikytinas bendrovėms, 
kurios neturi nustačiusios tinkamo atviro ir lyčių požiūriu neutralaus kandidatų skyrimo 
proceso.

7. Komisija pateisina veiksmus šioje srityje remdamasi tuo, kad, nors kai kurios valstybės 
narės ėmėsi priemonių lyčių pusiausvyrai gerinti, jos labai skiriasi, o daugelyje 
valstybių narių šioje srityje visiškai nesiimama jokių priemonių ir direktorių pareigas 
einančių moterų dalis ten tebėra labai maža. Komisija tvirtina, kad veiksmai ES 
lygmeniu padės įveikti valstybių narių priešinimąsi reguliavimui nacionaliniu lygmeniu 
dėl numanomo pavojaus, kad jų įmonės atsidurs nepalankioje padėtyje, palyginti su 
įmonėmis iš kitų valstybių narių. Manoma, kad pavienės ir nenuoseklios įvairių šalių 
nacionalinės teisės nuostatos gali sukelti praktinių vidaus rinkos veikimo problemų dėl 
skirtingų bendrovių teisės nuostatų ir sankcijų, pvz., draudimo dalyvauti viešųjų 
pirkimų konkursuose, už nacionalinių privalomųjų kvotų nevykdymą. Komisija tvirtina, 
kad tik veiksmai ES lygmeniu gali padėti užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, kuriomis būtų užtikrinamas konkurencingumas.

8. Komisijos argumentas dėl direktyvos būtinumo yra neįtikinamas. Atitinkamoje 
literatūroje apie organizacijas pateikiama išvada, kad bent 30 proc. bendrovės valdybos 
narių turėtų būti moterys siekiant sukurti moterų atstovavimo „kritinę masę“ ir padaryti 
juntamą poveikį bendrovių kultūrai.5 Komisija iš tikrųjų cituoja šią mintį komunikate, 

                                               
4 Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalis.
5 Europos Sąjungos komitetas, 5-oji ataskaita (2012–2013 m.): Moterys įmonių valdybose (Lordų Rūmų 



PE504.073v01-00 6/7 CM\924372LT.doc

LT

bet nepagrindžia savo siūlymo nustatyti, kad moterų dalis būtų dar didesnė ir sudarytų 
40 proc.6 Mūsų neįtikino Komisijos siūlymas, kad turėtų būti nustatytas reikalavimas 
dėl didesnės moterų dalies siekiant užtikrinti moterų bendrovių valdybose kritinę masę 
valstybėse narėse, kuriose valdybos tradiciškai yra mažesnės. Šiame pasiūlyme 
neatsižvelgiama į pokyčių įgyvendinimo spartą ir bendrovių valdybų struktūrą 
kiekvienoje valstybėje narėje.

9. Be to, Komisija nepateikė tinkamų argumentų, kad priemonės, kurių imamasi 
nacionaliniu lygmeniu, yra neveiksmingos. 2012 m. rugpjūčio mėn. pateiktoje pačios 
Komisijos atlikto poveikio vertinimo ataskaitoje iš tikrųjų pripažįstama, kad valstybės 
narės šioje srityje ėmėsi svarbių priemonių ir kad ES veiksmų būtinybę pagrindžiančių 
faktų bazė yra labai silpna. Poveikio vertinimo tyrime nurodoma, kad dabartiniai ir 
planuojami valstybių narių veiksmai nesant ES teisės aktų turėtų padėti iki 2020 m. 
padidinti nevykdomųjų direktorių pareigas einančių moterų dalį nuo 15 proc. iki 
24 proc.7 Tai didelis žingsnis pirmyn siekiant užtikrinti 30 proc. kritinę masę, 
atsižvelgiant į tai, kad 15 valstybių narių iki šiol dar nesiėmė jokių veiksmų. 
Gausėjantys šios srities tyrimai suteikia pagrindo manyti, kad ši prognozė dėl 24 proc. 
bus viršyta.

10. Komisija tvirtina, kad „gausūs tyrimai patvirtina, kad bendrovės finansiniai rezultatai ir 
pelningumas tiesiogiai susiję su proporcingu lyčių atstovavimu aukščiausiosios grandies 
vadovybėje“.8 Mūsų paskutinėje ataskaitoje nustatyta, kad šį tvirtinimą pagrindžiančių 
įrodymų nepakanka.

11. Jungtinėje Karalystėje tik per pusantrų metų FTSE 100 indekso bendrovėse valdybos 
narių moterų skaičius išaugo 4,8 proc., o FTSE 250 indekso bendrovių atveju jų 
padaugėjo 4,2 proc. Kranfildo vadybos mokyklos tyrime teigiama, kad iki 2020 m. 
bendrovių valdybose moterų galės būti 36,9 proc.

12. Pasiūlytos ES direktyvos įgyvendinimas papildomos naudos nesuteiktų. Komisija teigia, 
kad vienodos taisyklės būtinos praktiniam ir konkurencingumą užtikrinančiam vidaus 
rinkos veikimui. Atsižvelgiant į administracinę naštą, susijusią su pasiūlytos direktyvos 
įgyvendinimu, ir į skirtingą kultūrinę aplinką bei praktiką valstybėse narėse, šis 
pagrindimas yra silpnas. Pvz., JK teisėje šiuo metu nėra daroma skirtumo tarp 
vykdomųjų ir nevykdomųjų direktorių ir jų atskyrimas pirmą kartą, o tai būtų būtina 
pagal pasiūlytą direktyvą, galėtų turėti didelių padarinių teisėkūros srityje. Be to, nėra 
tikėtina, kad ES sugebės dirbti tiesiogiai su įmonėmis konkrečioje valstybių narių 
kultūrinėje aplinkoje ir skatinti įmones įgyvendinti esminius pokyčius siekiant užtikrinti 
ilgalaikį tvarų sprendimą. Mūsų paskutinėje ataskaitoje šiuo klausimu pabrėžiama, pvz., 
kad itin svarbu, kad būtų įmonių, kuriose būtų nuolat ugdomos valdybos narių pareigas 
eiti pasiruošusios ir gebančios talentingos moterys.

                                                                                                                                                  
dokumentas Nr. 58), 18 p.
6 COM(2012) 614, 5 p.; Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, 349 galutinis.
7 Teisingumo GD nuomonė dėl Europos Komisijos atlikto su lyčių pusiausvyros biržinių bendrovių valdybose 
gerinimu susijusių išlaidų ir naudos poveikio vertinimo: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried 
out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf.
8 Pasiūlymo 8 konstatuojamoji dalis.
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13. Manome, kad teisėkūros veiksmai ES mastu šiuo metu yra nebūtini ir galėtų būti 
neveiksmingi siekiant Komisijos nustatyto tikslo padidinti lyčių įvairovę bendrovių 
valdybose. Veiksmai valstybių narių lygmeniu sprendžiant šiuos klausimus būtų 
veiksmingesni. Tačiau, kaip teigiama mūsų ataskaitoje, mes pripažįstame, kad Komisija 
galėtų naudingai papildyti šiuos veiksmus vykdydama valstybių narių veiklos stebėseną 
ir pateikdama valstybėms narėms neprivalomą rekomendaciją, kurioje raginama imtis 
griežtų veiksmų ir apibrėžiamos įvairios politikos plėtojimo galimybės. Jei pavienės 
valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimų kovoti su diskriminacija, Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę imtis tolesnių veiksmų.


