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Temats: Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palātas 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 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 Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palātas 
pamatots atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

LORDU PALĀTA

Parlamentārais sekretārs

2013. gada 11. janvārī

16433/12: Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū un saistītiem pasākumiem

Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palāta 2013. gada 10. janvārī nolēma šādi:

„ka palāta uzskata, ka Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez 
izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (16433/12) neatbilst subsidiaritātes 
principam Eiropas Savienības Komitejas sestajā ziņojumā (Lordu palātas dokuments 
Nr. 97) izklāstīto iemeslu dēļ; un saskaņā ar 6. pantu Protokolā par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu uzdot parlamentārajam sekretāram nosūtīt šo 
pamatoto atzinumu Eiropas iestāžu priekšsēdētājiem.” 

Man ir tas gods to nosūtīt. Es pievienoju minēto ziņojumu. 

David Beamish

parlamentārais sekretārs
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LORDU PALĀTA

Eiropas Savienības Komiteja

Devītais 2012.–2013. gada sesijas ziņojums

Subsidiaritātes novērtējums: dzimumu līdzsvara uzlabošana 
uzņēmumu valdēs

Ziņojums

Pasūtīts drukāšanai 2012. gada 18. decembrī un publicēts 2012. gada 20. decembrī

Publicējusi Lordu palātas iestāde

Londona: Stationery Office Limited
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Subsidiaritātes novērtējums: dzimumu līdzsvara 
uzlabošana uzņēmumu valdēs

COM(2012)0614 — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū un saistītiem pasākumiem.

Ieteikums

1. Mēs iesakām Lordu palātai sniegt pamatotu atzinumu, kas izklāstīts turpmāk, par to, ka 
ierosinātā direktīva neatbilst subsidiaritātes principam, un to nosūtīt Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas priekšsēdētājam(-ai) saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Līgumu 
1 noteikumiem pirms noteiktā perioda beigām 2012. gada 15. janvārī.

Izpētes vēsture

2. 2012. gada maijā Komisija uzsāka konsultāciju par dzimumu nelīdzsvarotību ES, lai 
noteiktu pasākumus, kas risinātu „pastāvīgu dzimumu nelīdzsvarotību biržā kotēto 
uzņēmumu pārvaldību valdēs”, ieskaitot iespējamos likumdošanas pasākumus2.
Komiteja veica izmeklēšanu par šo tematu un 2012. gada 9. novembrī sagatavoja 
ziņojumu, kas paredzēja šā tiesību akta priekšlikuma publicēšanu3. Komiteja secināja, 
ka tiesību aktos paredzētās kvotas attiecībā uz dzimumu nelīdzsvarotību uzņēmumos 
vajadzētu paredzēt tikai tad, ja un kad visas iespējas ir izsmeltas un uzņēmējdarbības 
nozarē valda nevēlēšanās mainīties. Izmeklēšanas gaitā gūtie pierādījumi liecina, ka nav 
apstrīdams, ka kvotas ir vienīgā atlikusī iespēja, kas nodrošina dzimumu daudzveidību 
valdēs kā prioritāti dalībvalstīs visā ES. Komiteja arī ierosināja, ka Komisijas 40 % 
mērķis ir pārāk ambiciozs šajā posmā, jo pat mērķim vistuvākā dalībvalsts (Somija) 
atrodas stipri zem šī punkta. Komisijas ierosinātais direktīvas projekts tika publicēts 
2012. gada 14. novembrī.

Izpētes atruna

3. Šo ziņojumu sagatavoja Iekšējā tirgus, infrastruktūras un nodarbinātības apakškomiteja 
(apakškomiteja B), kuras locekļi ir minēti pielikumā. Ar šo ziņojumu priekšlikuma 
izpēte vēl nav pabeigta.

Pamatots atzinums

4. Mēs esam izskatījuši priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punkts un Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu 6. pants.
2 Eiropas Komisija, konsultācija par dzimumu nelīdzsvarotību ES, 2012. gada maijs:
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm.
3 Eiropas Savienības Komitejas ziņojums Nr. 5 (2012.–2013. gada sesija) Sievietes valdēs (Lordu palātas 
dokuments Nr. 58).
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vidū un saistītiem pasākumiem, jo īpaši saistībā ar tā atbilstību subsidiaritātes 
principam. Subsidiaritātes princips nosaka, ka politikas jomās, kuras nav ekskluzīvā 
Eiropas Savienības kompetencē, bet kurās tai ir kopīga kompetence ar dalībvalstīm, 
Savienība var rīkoties „tikai tad, ja dalībvalstis (..) nevar pietiekami labi īstenot 
paredzētās darbības mērķus”4. Tāpēc, lai ievērotu subsidiaritātes principu, ES rīcībai 
salīdzinājumā ar rīcību dalībvalsts līmenī jānodrošina „pievienotā vērtība” un jābūt 
„nepieciešamai”. Mēs pilnībā atbalstām dzimumu daudzveidības palielināšanu valdēs,
bet esam secinājuši, ka šis priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

5. Ierosinātās direktīvas mērķis ir palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs visā Eiropas 
Savienībā, paredzot minimālo mērķi, saskaņā ar kuru biržā kotētos uzņēmumos līdz 
2020. gadam, bet publisku uzņēmumu gadījumā līdz 2018. gadam vismaz 40 % no 
direktoriem bez izpildpilnvarām ir jābūt sievietēm. Komisija iesaka, ka ir nepieciešami 
pasākumi saistībā ar dzimumu nelīdzsvarotību, kas raksturīga uzņēmumu valdēs ES, 
kad tikai 13,7 % valdes locekļu lielākajos biržā kotētajos uzņēmumos bija sievietes un 
no direktoriem bez izpildpilnvarām tikai 15 % bija sievietes.

6. Ierosinātā direktīva ir paredzēta, lai sasniegtu šo mērķi, uzliekot par pienākumu ES 
biržā kotētajiem uzņēmumiem līdzvērtīgi kvalificētu kandidātu gadījumā dot priekšroku 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātiem. Dalībvalstīm būtu pienākums 
nodrošināt, ka uzņēmumiem attiecībā uz to valdēm ir ieviesti pārredzami no dzimuma 
viedokļa neitrāli iecelšanas procesi, un atklāt kvalifikācijas kritērijus un novērtēšanu, uz 
kā pamata strīdīgās atlases tiek veiktas. Ierosinātā direktīva arī ietver prasību 
dalībvalstīm ieviest noteikta veida sankcijas uzņēmumiem, kas nav ieviesuši pienācīgi 
atklātus un no dzimuma viedokļa neitrālus iecelšanas procesus.

7. Komisija pamato rīcību šajā jomā ar to, ka pasākumi, kurus dažas dalībvalstis ir 
ieviesušas, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru, ir ļoti atšķirīgi un ka daudzas dalībvalstis 
nav veikušas nekādus pasākumus šajā jomā, saglabājot sieviešu īpatsvaru direktoru vidū 
ļoti zemu. Komisija apgalvo, ka rīcība ES līmenī novērsīs dalībvalstu pretestību regulēt 
šo jomu valsts līmenī tādēļ, ka tās apzinās risku, ka pašu uzņēmumi var nonākt 
nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar uzņēmumiem no citām dalībvalstīm. Tā norāda, 
ka atšķirīgi valsts līmeņa noteikumi, dažādi tiesību akti uzņēmējdarbības jomā un 
sankcijas (piemēram, izslēgšana no līdzdalības publiskā iepirkuma procedūrās) par 
valsts līmeņa saistošo kvotu neievērošanu var izraisīt praktiskas problēmas iekšējā 
tirgus darbībā. Komisija apgalvo, ka tikai ES līmeņa rīcība var nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visā Eiropas Savienībā.

8. Komisijas arguments par direktīvas nepieciešamību nav pārliecinošs. Saistītajā 
organizācijas literatūrā ir ieteikts, ka valdē vajadzētu būt vismaz 30 % sieviešu, lai 
nodrošinātu sieviešu īpatsvara „kritisko masu” un nosakāmu ietekmi uz korporatīvo 
kultūru5. Faktiski Komisija citē šo ideju paziņojumā, bet, šķiet, nepamato augstāko 
40 % rādītāju6. Mūs nepārliecina Komisijas ieteikums, ka jānosaka augstāks rādītājs, lai 
panāktu sieviešu īpatsvara „kritisko masu” valdēs dalībvalstīs, kurās valdes parasti ir 

                                               
4 Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punkts.
5 Eiropas Savienības Komitejas ziņojums Nr. 5 (2012.–2013. gada sesija) Sievietes valdēs (Lordu palātas 
dokuments Nr. 58), 18. lpp.
6 COM(2012)0614, 5. lpp.; SWD 349, galīgā redakcija.
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mazākas. Šajā priekšlikumā nav ņemts vērā pārmaiņu rādītājs un valdes struktūras katrā 
dalībvalstī.

9. Turklāt Komisijas norāde, ka valsts līmenī veikti pasākumi nedarbojas, nav adekvāta.
Patiesi, tās 2012. gada augusta ietekmes novērtējumā ir norādīts, ka dalībvalstis ir 
veikušas nozīmīgus pasākumus šajā jomā un ka pierādījumi vajadzībai pēc ES rīcības ir 
ļoti vāji. Ietekmes novērtējumā ir norādīts, ka esošās un prognozētās dalībvalstu rīcības 
rezultātā, neesot ES tiesību aktiem, līdz 2020. gadam direktoru bez izpildvarām vidū 
paredzēts sasniegt sieviešu īpatsvara palielinājumu no 15 % uz 24 %7. Tas ir nozīmīgs 
solis virzienā uz „kritiskās masas” sasniegšanu 30 % apmērā, ņemto vērā, ka līdz šim 15 
dalībvalstis nav veikušas nekādas darbības. Pieaugošā tendence šajā jomā norāda, ka šie 
prognozētie 24 % varētu tikt pārsniegti.

10. Komisija apgalvo, ka „daudzos pētījumos ir arī apliecināts, ka pastāv pozitīva saikne 
starp dzimumu daudzveidību augstākajā vadības līmenī un uzņēmuma finansiālās 
darbības rezultātiem un rentabilitāti”8. Mūsu jaunākajā ziņojumā mēs atklājām, ka 
pierādījumi nav pietiekami, lai atbalstītu šo apgalvojumu.

11. Apvienotajā Karalistē tikai pusotra gada laikā sieviešu proporcija FTSE 100 uzņēmumu 
valdēs ir palielinājusies par 4,8 %, bet FTSE 250 uzņēmumu valdēs par 4,2 %.
Krenfīldas Menedžmenta skolas pētījumā ir atklāts, ka līdz 2020. gadam Apvienotā 
Karaliste varētu sasniegt sieviešu dalību valdēs 36,9 % apmērā.

12. Priekšlikuma īstenošana ES līmenī, šķiet, nesniegtu „pievienoto vērtību”. Komisija 
ierosina, ka vienoti noteikumi ir nepieciešami praktiskai un konkurētspējīgai iekšējai 
tirgus darbībai. Šis pamatojums šķiet vājš salīdzinājumā ar priekšlikuma administratīvo 
slogu un atšķirīgo kultūras kontekstu un praksēm dažādās dalībvalstīs. Piemēram, 
pašlaik Apvienotās Karalistes tiesību aktos nav atsevišķi nodalīti direktori ar un bez 
izpildpilnvarām, un šāda sadalījuma izveide pirmo reizi (kā noteikts ierosinātajā 
direktīvā) varētu ievērojami ietekmēt likumdošanu. Turklāt maz ticams, ka ES spētu 
strādāt tieši ar uzņēmumiem dalībvalstu īpašo kultūras īpatnību kontekstā, veicot 
izmaiņas uzņēmējdarbības būtībā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu risinājumu.
Mūsu jaunākajā ziņojumā par šo tematu ir uzsvērta, piemēram, tādu uzņēmumu nozīme, 
kas attīsta talantīgu sieviešu, kas ir gatavas un spēj ieņemt valdes amatus, ilgtspējīgu 
apriti.

13. Mēs uzskatām, ka ES mēroga likumdošanas rīcība pašlaik nav nepieciešama un varētu 
būt neproduktīva attiecībā uz Komisijas noteikto dzimumu daudzveidības palielināšanas 
valdēs mērķi. Rīcība dalībvalsts līmenī šo jautājumu risināšanai būtu daudz efektīvāka.
Tomēr, kā norādīts mūsu ziņojumā, mēs atzīstam, ka Komisija varētu lietderīgi 
papildināt to, uzraugot dalībvalsts rīcību un sniedzot dalībvalstīm nesaistošus 
ieteikumus, kuros mudināts uz stingru rīcību un norādīta iespējamā politikas virzienu 
attīstība. Gadījumā, ja atsevišķas dalībvalstis nespēj pildīt savus pienākumus, lai 
novērstu diskrimināciju, Komisijai būtu jāapsver turpmāka rīcība.

                                               
7 Tieslietu ĢD atzinums par Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem attiecībā uz 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu valdēs: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried 
out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf.
8 Priekšlikuma 8. apsvērums.


