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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 Čekijos Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Čekijos Respublikos Parlamentas
DEPUTATŲ RŪMAI

2012 m.
Šeštoji kadencija

274-oji

REZOLIUCIJA,

priimta Europos reikalų komiteto
2012 m. gruodžio 6 d. 39-ajame posėdyje

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir 
atitinkamų priemonių, dok. Nr. 16433/12, (COM(2012) 0614 galutinis)

dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Vadovaujamas pareigas bendrovėse 
einančių asmenų lyčių pusiausvyra. Indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį augimą“, dok. 
Nr. 16428/12, (COM(2012) 0615 galutinis)

___________________________________________________________________________

Europos reikalų komitetas, išklausęs darbo ir socialinių reikalų ministro pavaduotojo 
Zdeňeko Kadleco ir Teisingumo ministerijos tarptautinių ryšių skyriaus vykdomosios 
direktorės Zuzanos Fišerovos pateiktą informaciją, parlamento narių Sonios Markovos ir 
Viktoro Paggio pranešimą ir pasikeitęs nuomonėmis,

pritaria  prie šios rezoliucijos pridedamai nuomonei.

Parašas: Soňa Marková
Parašas: Josef Šenfeld Parašas: Viktor Paggio Parašas: Jan Bauer
Komiteto kontrolierius Pranešėjas Komiteto pirmininkas
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Rezoliucijos Nr. 274 priedas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros 

gerinimo ir atitinkamų priemonių projektas

COM(2012) 0614 galutinis, Tarybos dok. Nr. 16433/12
Tarpinstitucinė byla 2012/0299 (COD)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 

„Vadovaujamas pareigas bendrovėse einančių asmenų lyčių pusiausvyra. 
Indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį augimą“

COM(2012) 0615 galutinis, Tarybos dok. Nr. 16428/12

 Teisinis pagrindas
SESV 157 straipsnio 3 dalis [pasiūlymas dėl direktyvos – COM(2012) 0614 galutinis].
Informacinis dokumentas [komunikatas – COM(2012) 0615 galutinis].

 Atsiuntimo Deputatų Rūmams data (atsiuntė Europos reikalų komitetas):
2012 m. lapkričio 21 d.

 Nagrinėjimo komitete data:
2012 m. lapkričio 29 d. (1-asis etapas)

 Procedūra:
bendro sprendimo [pasiūlymas dėl direktyvos – COM(2012) 0614 galutinis].
Balsuoti Taryboje nereikia [komunikatas – COM(2012) 0615 galutinis].

 Vyriausybės išankstinė nuomonė (pagal Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 
109a straipsnio 1 dalį)
Nuomonės data – 2012 m. lapkričio 27 ir 30 d.; Europos reikalų komitetui ji perduota 
2012 m. gruodžio 5 d. naudojantis sistema ISAP.

 Vertinimas atsižvelgiant į subsidiarumo principą
Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2012) 0614 galutinis) neatitinka subsidiarumo principo 
(žr. toliau).

 Pagrindimas ir dalykas

1. Bendroji informacija
Sąvoka „pozityvioji diskriminacija“ (angl. affirmative action arba positive action), kurios 
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pirminė reikšmė čekų kalba (pozitivní diskriminace)1 kartais turi neigiamą konotaciją, 
apima įvairias priemones, kuriomis valstybė siekia gerinti faktiškai nepalankesnėje 
padėtyje esančių visuomenės grupių padėtį, dėl kurios jos patiria nelygybę kitų grupių 
atžvilgiu. Todėl sąvoka „pozityvioji diskriminacija“ susijusi su faktine lygybe ir 
vartojama, kai pageidaujamo tikslo nepavyksta pasiekti formaliosios lygybės 
priemonėmis. Pozityvioji diskriminacija numatyta daugelio valstybių teisės sistemose, 
pirmiausia tose valstybėse, kuriose tam tikros visuomenės grupės patirdavo diskriminaciją 
dėl rasės arba priklausymo kastoms, pvz., JAV, Indijoje arba Pietų Afrikoje.

Vis dėlto, tam tikras grupes privilegijuojant pozityviosios diskriminacijos priemonėmis, 
nukrypstama nuo formaliojo teisingumo principo – vienodo požiūrio. Todėl toks 
nukrypimas turėtų būtų pagrįstas reikšmingomis aplinkybėmis. Dalykinėje literatūroje 
diskriminacijos tema2 nurodytos keturios sritys, kuriose pozityvioji diskriminacija 
pateisinama:

– atlyginimas už patirtą neteisybę,
– gėrybių perskirstymas,
– geresnis atstovavimas mažumoms,
– socialinės sanglaudos gerinimas ir įtampos visuomenėje mažinimas.

Į kategoriją „geresnis atstovavimas mažumoms“ (kai nepakankamai atstovaujama 
visuomenės grupėms) patenka ir priemonės, kuriomis siekiama gerinti lyčių pusiausvyrą ir 
didinti aukštesniosios bei vidutiniosios grandies vadovaujamąsias pareigas einančių 
moterų skaičių. Jis itin neproporcingas įmonių valdybose ir stebėtojų organuose. 
Komisijos duomenimis, moterys sudaro tik 13,7 proc. įmonių valdybų ir stebėtojų organų 
narių, 15 proc. stebėtojų tarybų ir (arba) nevykdomųjų valdančiųjų tarybų narių ir tik 
3,2 proc. pirmininkaujančių asmenų. 60 proc. aukštųjų mokyklų absolventų yra moterys, 
todėl, Komisijos įsitikinimu, reikia pasiūlyti teisinę priemonę, kuria remiantis būtų galima 
didinti moterų dalį įmonių valdymo lygmeniu.

Moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose problemą Europos bendrija aktyviai 
pradėjo spręsti jau 1984 m.3 2010 metų Moterų ir vyrų lygybės strategijoje šią temą 
Komisija pripažino vienu iš savo prioritetų. 2011 m. Komisija pristatė iniciatyvą Europos 
bendrovės įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo, kuria biržinės 
Europos bendrovės ragintos savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. padidinti moterų dalį 
bendrovių valdybose iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. Įgyvendinti šį tikslą per 
nurodytą laikotarpį 2011 m. liepos 6 d. rezoliucijoje dėl moterų ir vadovaujamųjų pareigų 

                                               
1 Plg. pasiūlymo dėl direktyvos COM(2012) 0614 aiškinamojo memorandumo tekstą. Pasiūlymo dėl 
direktyvos vertime į čekų kalbą – kitaip nei dalykinėje literatūroje ir nukrypstant nuo oficialaus vertimo į 
anglų, italų, prancūzų ir ispanų kalbas, vartojamas terminas „pozitivní diskriminace“. Diskriminacijos 
sąvoka reiškia nepalankią padėtį, o pozityviosios diskriminacijos sąvoka – pranašumą, kuris suteikiamas iki 
tol nepalankioje padėtyje buvusioms visuomenės grupėms. Plg. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a 
diskriminace (Lygybė ir diskriminacija). Praha, C. H. Beck, 2007, p. 22 ir tolesni puslapiai. Daugiau šia 
tema, pvz., Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů (Vienodas moterų ir vyrų darbo užmokestis). 
Praha, Auditorium, 2007.
2 Plg. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Lygybė ir diskriminacija). Praha, 
C. H. Beck, 2007, p. 28.
3 1984 m. gruodžio 13 d. Tarybos rekomendacija 84/635/EEB dėl pozityviosios moterų diskriminacijos 
skatinimo.
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verslo srityje1 įmones ragino ir Europos Parlamentas. Jis ragino Komisiją, jei paaiškėtų, 
kad veiksmų, kurių ėmėsi įmonės ir valstybės narės, nepakanka, iki 2012 m. pasiūlyti 
teisės aktą (įskaitant kvotas). Prašymą dėl teisinės priemonės Europos Parlamentas 
pakartojo 2012 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 
(2011 m.).2

Vis dėlto, 2012 m. kovo mėn. vertindama šioje srityje padarytą pažangą, Komisija nustatė, 
kad padėtis nuo 2003 m. per metus vidutiniškai pagerėjo tik 0,6 proc.3 Taigi, jei niekas 
nesikeistų, lyčių pusiausvyrai pasiekti prireiktų daugiau kaip 40 metų. Todėl Komisija 
pradėjo viešąsias konsultacijas dėl galimų veiksmų šiam disbalansui šalinti ir atliko 
galimo būsimo šios srities reglamentavimo poveikio vertinimą sąnaudų ir naudos 
atžvilgiu. Remiantis šios veiklos rezultatais parengtas Komisijos komunikatas 
Vadovaujamas pareigas bendrovėse einančių asmenų lyčių pusiausvyra. Indėlis į 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą (COM(2012) 0615 galutinis) ir Pasiūlymas dėl 
direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012) 0614 galutinis).

Imantis bet kokių pozityviosios diskriminacijos priemonių – ES ar tik valstybių narių 
lygmeniu – būtina laikytis apribojimų, kuriuos palyginti gausioje teismo praktikoje4

Kovos su diskriminacija direktyvos įgyvendinimo klausimu5 nustatė Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas:
– veiksmas turi būti skirtas sričiai, kurioje moterų skaičius per mažas;
– juo galima suteikti pirmumą tik tokios pačios kvalifikacijos kandidatėms moterims 

kandidatų vyrų atžvilgiu;
– veiksmu negalima suteikti pirmumo tokios pačios kvalifikacijos kandidatams 

automatiškai ir besąlygiškai – reikia nustatyti apsaugos sąlygą, kuria remiantis 
pagrįstais atvejais, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, pirmiausia į asmeninę kiekvieno 
kandidato padėtį, būtų leidžiama taikyti išimtis.

2. Padėtis ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Islandijoje
Privalomas kvotas, už kurių nesilaikymą taikomos sankcijos, Europos Sąjungoje kol kas 
nustatė trys valstybės narės (Prancūzija, Italija ir Belgija); jos sekė Norvegijos, kuri 
moterų kvotų nustatymo srityje pirmauja, ir Islandijos pavyzdžiu. Nyderlandai ir Ispanija 
taip pat priėmė teisės aktus, kuriais numatytos kvotos nepakankamai atstovaujamai lyčiai, 
tačiau už šių aktų nesilaikymą sankcijos netaikomos. Danijoje, Suomijoje, Graikijoje, 
Austrijoje ir Slovėnijoje kvotos moterų skaičiui valdybose taikomos tik valstybės 
valdomose įmonėse.

                                               
1 2010/2115(INI).
2 2011 m. birželio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija 2010/2115 (INI) ir 2012 m. kovo 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucija 2011/2244 (INI).
3 Moterys ES sprendimų priėmimo procesuose, p. 13. Pateikta adresu 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
4 Pavyzdžiui, žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-450/93 Kalanke, C-409/95 
Marschall ir C-407/98 Abrahamsson.
5 Direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.
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Kitose valstybėse narėse, kurios teisės aktų dėl privalomų kvotų nepriėmė, imtasi 
veiksmų, kuriais aukštesniosios grandies vadovaujamąsias pareigas einančių moterų dalį 
skatinama didinti savanoriškai (pvz., Danijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, 
Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje).

a) Norvegija
Norvegija buvo pirmoji savo teisės sistemoje privalomas kvotas nustačiusi šalis. 2003 m. 
gruodžio mėn. Norvegija priėmė įstatymą, pagal kurį moterys turi sudaryti 40 proc. 
akcinių bendrovių ir valstybinių įmonių valdybos narių. Valstybinės įmonės įstatyme 
nustatytus reikalavimus įpareigotos įvykdyti iki 2006 m., akcinės bendrovės – iki 2008 m., 
ir nustatyta, kad už jų neįvykdymą bus taikomos sankcijos: atsisakoma įregistruoti 
steigiamą bendrovę, taikoma bauda arba net likviduojama bendrovė.

Su Norvegijos patirtimi siejamas „auksinių sijonų“ reiškinys. Šiuo terminu apibūdinama labai nedidelė 
grupė verslo srityje patyrusių moterų, einančių pareigas daugelio įmonių valdybose. Jas paskiriant į įmonių 
valdybas įstatymais nustatyti reikalavimai įvykdomi, bet tik formaliai. Apskritai daugeliui šiai išskirtinei 
„auksinių sijonų“ grupei nepriklausančių moterų nepavyksta įveikti diskriminacijos „stiklo lubų“. 
Išnaudojant „auksinių sijonų“, taigi moterų, kurios daugelyje įmonių eina vykdomąsias pareigas, potencialą, 
kitoms moterims kaip tik sunkiau tinkamai vykdyti su užimama vieta tarnyboje susijusias pareigas, todėl 
didėja pavojus, kad gali sumažėti atitinkamos įmonės konkurencingumas.1

Pradėjus taikyti pozityviąją diskriminaciją Norvegijoje visuomenė patyrė ir tam tikrų ekonominių išlaidų. 
Paskelbus pozityviosios diskriminacijos įgyvendinimo Norvegijoje planą labai sumažėjo susijusių įmonių 
akcijų kaina. Įmonių, kurios buvo įpareigotos savo organuose padidinti moterų dalį, vertė per kelerius 
tolesnius metus sumažėjo maždaug 18 proc.2 Nepaisant šio neigiamo šalutinio poveikio, Norvegijos 
reglamentavimo tikslas pasiektas: dabar, įgyvendinus pozityviąją diskriminaciją, moterys įmonių valdybose 
sudaro 44 proc.3

b) Islandija
Islandija jau 2006 m. nusistatė palyginti plataus užmojo tikslą – kad valstybinių įmonių ir 
bendrovių, kurios iš dalies arba visiškai priklauso vietos administracinėms įstaigoms, 
valdybose moterų dalis siektų 50 proc. 2010 m. priimtas teisės aktas, pagal kurį iki 
2013 m. privaloma užtikrinti, kad akcinių bendrovių, kurių darbuotojų skaičius viršija 50, 
moterų dalis valdybose būtų 40 proc.

c) Prancūzija
2011 m. sausio mėn. Prancūzija priėmė privalomą teisės aktą, kuriuo nustatyta, kad 
moterų dalis biržinių įmonių, įmonių, kurių darbuotojų skaičius viršija 500, ir įmonių, 
kurių metinė apyvarta viršija 50 mln. EUR, valdybose turi būti bent 40 proc. Šis tikslas 
turi būti pasiektas iki 2017 m. sausio mėn., o kaip tarpinis tikslas nustatyta, kad jau iki 
2014 m. sausio mėn. ši dalis turi siekti 20 proc. Jei įmonės šių įstatymų nuostatų 
nesilaikys, jų valdybų nariai negaus atlyginimo už einamas pareigas arba tam tikrais 
atvejais gali būti atšauktas jų paskyrimas į valdybą.

d) Italija
Italijoje pagal 2011 m. birželio mėn. įstatymą biržinės įmonės, valstybinės įmonės ir 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 
Employee Relations Law Journal. 38 tomas, Nr. 3, 2012 m. žiema, p. 5.
2 Ten pat.
3 Ten pat.
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įmonės, kurių kapitalą valdo valstybė, privalo užtikrinti, kad iki 2015 m. moterų dalis 
valdyboje siektų 33 proc. (iki 2012 m. – 20 proc.). Kitaip joms gresia iki vieno milijono 
eurų bauda ir valdybos paleidimas.

e) Belgija
Pagal Belgijos 2011 m. rugsėjo mėn. teisės aktą valstybinių įmonių (iki 2011 / 2012 m.), 
biržinių įmonių (iki 2017 / 2018 m.) ir mažųjų biržinių įmonių (iki 2019 / 2020 m.) 
valdybose moterų turi būti bent trečdalis. Jei pasibaigus terminui moterų skaičius 
konkrečios įmonės valdyboje per mažas, jokie nauji arba kartotiniai valdybos narių 
paskyrimai negalioja. Jei padėtis nepagerėja ir po metų, valdybos nariai praranda teisę į 
visas išmokas ir kompensacijas.

 Turinys

a) Komunikatas „Vadovaujamas pareigas bendrovėse einančių asmenų lyčių 
pusiausvyra. Indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį augimą“ (toliau – komunikatas)

Komunikate nurodyta, kad šiuo metu vadovaujamąsias pareigas einančių moterų skaičius 
įmonėse yra nepakankamas, aprašyti pagrindiniai sunkumai, su kuriais moterys susiduria 
siekdamos profesinės karjeros, ir nurodyta, kaip galima pasiekti struktūrinių ir negrįžtamų 
pokyčių.

Komisija komunikate atkreipia dėmesį į tai, kad neproporcingas vadovaujamąsias pareigas 
įmonėse einančių skirtingų lyčių asmenų santykis yra tik vyrų ir moterų nelygybės 
ledkalnio viršūnė. Nurodoma, kad priežastys susijusios su tradiciniais lyčių vaidmenimis, 
darbo pasidalijimu, moterų ir vyrų mokymosi krypties parinkimu ir tuo, kad daug moterų 
dirba pagal mažiau vertinamas ir prasčiau apmokamas profesijas. Trūkstant priemonių, 
kuriomis būtų galima padėti derinti profesines ir šeimines pareigas, moterims labai sunku 
siekti vadovaujamųjų pareigų. Komisija taip pat nurodo vadinamųjų „stiklo lubų“ 
problemą, t. y. profesinės karjeros siekiančioms moterims sudaromas kliūtis, taip pat 
nepakankamą įdarbinimo ir skyrimo į aukštesnes pareigas skaidrumą.

Toliau Komisija komunikate nurodo valstybių narių lygmeniu taikytas vadovaujamąsias 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo priemones ir daro išvadą, kad 
skirtumas tarp ES valstybių narių faktinės pažangos ir jų nacionaliniu lygmeniu priimamų 
priemonių vis didėja. Ji nurodo ekonominius tyrimus (pirmiausia Credit Suisse Research 
Institute (2012 m. rugpjūčio mėn.) tyrimą „Gender diversity and corporate performance“ 
(Lyčių atstovavimas ir įmonių veiklos rezultatai“) ir Deutsche Bank Research (2010 m.) 
mokslinį tyrimą „Auf dem Weg zu gender-balanced leadership“ („Siekiant lyčių 
pusiausvyros vadovaujamosiose pareigose“) ir mano, kad jais įrodyta, jog užtikrinus lyčių 
įvairovę valdybose ir stebėtojų organuose daugėja novatoriškų idėjų, gerėja 
konkurencingumas, veiklos rezultatai ir įmonių valdymas. Pavienėmis valstybinėmis 
iniciatyvomis nustatomi skirtingi įmonių valdymo reikalavimai ir Europos įmonėms 
taikomos skirtingos sankcijos, dėl kurių gali atsirasti kliūčių vidaus rinkoje, todėl, 
Komisijos nuomone, reikia imtis veiksmų visos Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgdama į 
biržinių bendrovių ekonominę svarbą, matomumą ir poveikį ES rinkoje, Komisija 
daugiausia dėmesio skiria šioms bendrovėms (mažosioms ir vidutinėms biržinėms 
įmonėms taikoma išimtis, nes joms tam tikromis aplinkybėmis galėtų tekti neproporcingai 
didelė administracinė našta).
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Dėl šių priežasčių Komisija siūlo teisinę priemonę, kuria nustatoma, kad biržinių 
bendrovių valdybose nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų iki 2020 m., o biržinių bendrovių, kurios yra valstybės 
įmonės, atveju – iki 2018 m., turi būti bent 40 proc. Šios priemonės turėtų būti taikomos 
kartu su veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasomomis sankcijomis už šių 
įsipareigojimų nevykdymą ir turėtų galioti nustatytą laikotarpį.

Komisijos nuomone, ši teisinė priemonė turėtų būti taikoma kartu su politinėmis ir 
finansinėmis priemonėmis. Komisija įsipareigoja raginti, kad valstybės narės dabar 
privačiajam sektoriui skirtas priemones papildytų priemonėmis, skirtomis viešajam 
sektoriui. Be to, Komisija:
– rems iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su stereotipiniais moterų ir vyrų 

vaidmenimis visuomenėje, darbo rinkoje ir einant vadovaujamąsias pareigas;
– padės kurti socialinę, ekonominę ir verslo aplinką, kurioje būtų skatinama 

vadovaujamąsias pareigas einančių vyrų ir moterų pusiausvyra;
– skatins informuotumą apie įrodytą lyčių lygybės ir proporcingo moterų ir vyrų 

dalyvavimo sprendimų priėmimo procese naudą verslui ir ekonomikai;
– rems ir stebės pažangą siekiant užtikrinti proporcingą moterų ir vyrų skyrimą į su 

sprendimų priėmimu susijusias pareigas visoje ES.

b) Pasiūlymas dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

Šiame pasiūlyme dėl direktyvos pateiktos biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo nuostatos.

4 straipsnio 1–3 dalyse valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad biržinės bendrovės, 
kurių valdybose nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai atstovaujamos 
lyties asmenų yra mažiau kaip 40 proc., į šias pareigas skirtų vadovaudamosi lyginamąja 
kiekvieno kandidato kvalifikacijos analize ir taikydamos aiškius, neutraliai ir 
nedviprasmiškai suformuluotus kriterijus, kad tokias pareigas einančių asmenų dalis kuo 
labiau priartėtų prie 40 proc., bet neviršytų 49 proc. Renkant kandidatus į šias pareigas, 
pirmumas nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui turi būti teikiamas tuo atveju, jei 
jo kvalifikacija yra tokia pati kaip kitos lyties kandidato ir jei objektyvus vertinimas, kurį 
atliekant atsižvelgiama į visus atskiriems kandidatams taikomus kriterijus, nėra 
palankesnis kitos lyties kandidatui. Paprastai tariant, šiuo sudėtingu reglamentavimu 
nustatoma lengvatinė stebėtojų tarybų narių ir (arba) nevykdomųjų direktorių (toliau –
stebėtojų organai) įdarbinimo sistema. Vykdant atranką į biržinės įmonės stebėjimo 
organo pareigas, jei renkamasi iš dviejų vienodos kvalifikacijos kandidatų, pirmenybė turi 
būti teikiama nepalankesnėje padėtyje esančios lyties kandidatui. Jei nepakankamai 
atstovaujamos lyties kandidato kvalifikacija žemesnė, lengvatinės sąlygos netaikomos.

Be to, pasiūlymo dėl direktyvos 4 straipsnio 4 dalyje valstybės narės įpareigotos užtikrinti, 
kad nelaimėjusiems kandidatams būtų nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo 
vykdoma atranka, ir, tam tikrais atvejais, argumentai, dėl kurių buvo palankiau įvertintas 
kitos lyties kandidatas. Pasiūlymo dėl direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje valstybės narės taip 
pat įpareigotos tais atvejais, kai įmonės pažeidžia 4 straipsnio 3–4 dalyse nustatytas 
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pareigas, perkelti įrodinėjimo pareigą.

Nurodytomis nuostatomis nustatytos privalomos bendrovių nevykdomosioms valdyboms 
taikytinos taisyklės, o pasiūlymo dėl direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi biržinės bendrovės 
įpareigojamos prisiimti individualius įsipareigojimus užtikrinti proporcingą vykdomųjų 
direktorių pareigas einančių abiejų lyčių asmenų pusiausvyrą iki 2020 m. sausio 1 d., o 
biržinės bendrovės, kurios yra valstybinės įmonės – iki 2018 m. sausio 1 d. Vis dėlto, 
skirtingai nei 4 straipsnyje, privalomų šiems individualiems įsipareigojimams taikomų 
kriterijų nenustatyta. Pagal 5 straipsnio 2 dalį valstybės narės užtikrina, kad į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančios bendrovės nacionalines institucijas reguliariai 
informuotų apie savo valdybų ir stebėtojų organų sudėtį. Jei bendrovė 4 straipsnio ir 
5 straipsnio 1 dalies įsipareigojimų neįvykdo, ji, be pirmiau nurodytų duomenų, taip pat 
turi nurodyti įsipareigojimų neįvykdymo priežastis ir paaiškinti, kokių priemonių ji ketina 
imtis siekdama juos įvykdyti.

Pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnyje pateiktos nuostatos dėl sankcijų. Valstybės narės 
įpareigotos nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas. 6 straipsnio 
2 dalyje pateiktas pavyzdinis galimų sankcijų sąrašas. Gali – bet neprivalo – būti taikomos 
tokios sankcijos, kaip administracinės baudos arba nevykdomųjų direktorių ir (arba) 
stebėtojų tarybos narių paskyrimo ar išrinkimo pažeidžiant nuostatas pripažinimas 
negaliojančiu.

 Padėtis Čekijos Respublikoje

Pagal moterų skaičių didelių biržinių įmonių valdybose1 Čekija užima vidurinę vietą –
moterų dalis nurodytuose organuose yra 15,4 proc., palyginti su 13,7 proc. visos Europos 
vidurkiu. Nė vienoje iš šių įmonių nėra vykdomosios arba generalinės direktorės. Vis 
dėlto aiški disproporcija pastebima jau seniai.

Atsižvelgiant į Čekijos socialinę ir ekonominę raidą, taip pat į teisinės aplinkos ypatybes, 
įmonių, kurių būstinė yra Čekijoje ir kurios yra įtrauktos į Čekijos biržos sąrašus, 
palyginti su kitomis valstybėmis, yra nedaug. Komisijos duomenimis, pasiūlytas 
reglamentavimas būtų taikomas maždaug 10–20 Čekijos biržinių įmonių. Kadangi į 
pasiūlyto reglamentavimo sritį patenkančių įmonių stebėtojų organų pareigybių skaičius 
taip pat nedidelis, galima daryti atsargią prielaidą, kad socialinis ir ekonominis pasiūlyto 
reglamentavimo poveikis Čekijoje bus labai nedidelis. Vis dėlto negalima atmesti, kad šis 
pasiūlymas yra tik pirmasis žingsnis pereinant prie intensyvesnės didelį poveikį 
valstybėms narėms turėsiančios su lyčių pusiausvyra visoje darbo teisės srityje susijusios 
ES teisėkūros („atvirų durų“ politikos).

 Poveikis

Pasisakydami prieš pozityvios diskriminacijos priemonių nustatymą – pirmiausia prieš 
kvotų taikymą įmonėse – kritikai dažnai nurodo, kad tokiais veiksmais paneigiamas 
atlyginimo už nuopelnus principas, kaip pagrindinis tinkamiausio kandidato pasirinkimo į 

                                               
1 Čekijos akcinių bendrovių sistema yra dualistinė, todėl nurodyti duomenys susiję su atstovavimu valdybose 
ir stebėtojų tarybose.
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vykdomojo direktoriaus arba stebėtojo pareigas kriterijus. Su kitų dalyvių konkurencija 
rinkoje susiduriančios privačios įmonės rinkdamosi kandidatus paprastai taiko tik tokius 
intelektinių ir asmeninių savybių kriterijus, kuriais vadovaudamosi jos gali pasiekti 
geriausių rinkos konkurencijos rezultatų. Taikant kitus kriterijus gali sumažėti profesinis 
standartas, o kartu ir atitinkamos įmonės konkurencingumas1.

Šiuo atžvilgiu reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad negalima pasimokyti iš valstybių narių, 
savo teisinėse sistemose nustačiusių privalomas kvotas ir sankcijas, patirties. Atitinkami 
teisės aktai priimti tik 2011 m., todėl duomenų apie tokią patirtį beveik nėra. Vertinant 
atstovavimo kvotų nustatymo Norvegijos įmonių valdybose poveikį vienoje analizėje2

atkreiptas dėmesys į tai, kad toks reglamentavimas turėjo neigiamą poveikį atitinkamų 
įmonių vertei. Vis dėlto taip atsitiko ne todėl, kad įmonių valdymo organuose įdarbinta 
daugiau moterų, bet todėl, kad tos moterys buvo jaunos ir turėjo labai mažai praktinės 
patirties.

Imantis pozityviosios diskriminacijos priemonių kartu padidės susijusių įmonių 
administracinės išlaidos. Tai pripažįsta ir Komisija, dėl neproporcingos administracinės 
naštos į pasiūlytos direktyvos taikymo sritį neįtraukdama mažųjų ir vidutinių įmonių. Vis 
dėlto, Komisijos nuomone, didesnę administracinę naštą galima pateisinti tuo, kad pagerės 
veiklos rezultatai, padaugės novatoriškų idėjų ir pagerės įmonių konkurencingumas, o 
kartu ir apskritai Sąjungos ekonomika3.

Dėl įrodinėjimo pareigos instituto perkėlimo į nacionalinės teisės sistemą pažymėtina, kad 
šis teisės institutas Čekijos teisės sistemoje nustatytas jau perkeliant Direktyvą 97/80/EB 
dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose ir (arba) Direktyvą 2000/78/EB, 
nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus. 
Susijusi nuostata pateikta paskiausiai pakeistos redakcijos Civilinio proceso kodekso 
133a straipsnyje (rink., įstatymas Nr. 99/1963).

 Čekijos Respublikos Vyriausybės nuomonė

Čekijos Respublikos Vyriausybė per atsakingą Darbo ir socialinių reikalų ministeriją ir 
taip pat dalyvaujančią Teisingumo ministeriją išreiškė nuomonę, kad pasiūlymui dėl 
direktyvos iš esmės nepritaria ir kad dėl komunikato jai taip pat kyla daug abejonių. 
Čekijos Respublikos Vyriausybės nuomone, tokiu reglamentavimu pažeidžiami 
subsidiarumo ir proporcingumo principai. Be to, Vyriausybės nuomone, pasiūlytų teisės 
aktų priėmimo ES lygmeniu negalima pagrįsti nurodytu teisiniu pagrindu. Čekijai taip pat 
kyla daug esminių abejonių dėl siūlomo reglamentavimo turinio.

 Parlamento Europos reikalų skyriaus nuomonė

                                               
1 Daugiau informacijos pateikta, pvz., Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law and 
Society, 33 tomas, Nr. 1, 2006 kovo mėn., p 115 ir tolesni puslapiai.
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar. The Changing of the Boards. The Value Effect of a Massive Exogenous 
Shock. Mičigano universitetas (2010 m. gegužės mėn.).
3 Komunikatas COM(2012) 0615, p. 15.



CM\927381LT.doc 11/14 PE506.013v01-00

LT

Šio pasiūlymo dėl direktyvos teisinis pagrindas
Kovos su diskriminacija srityje Europos Sąjunga savo kompetenciją gali vykdyti pagal 
SESV 157 straipsnio 3 dalį imdamasi priemonių užtikrinti, kad būtų taikomas lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio principas1. Vis dėlto pagal SESV 157 straipsnio 4 dalį2

vienodo požiūrio principas nekliudo valstybėms narėms imtis priemonių, kuriomis 
numatomos lengvatos siekiant padėti nepakankamai atstovaujamai lyčiai verstis profesine 
veikla. Taigi, kyla klausimas, ar SESV 157 straipsnio 4 dalis yra specialioji norma SESV 
157 straipsnio 3 dalies atžvilgiu, todėl priimti pozityviosios diskriminacijos priemones 
vienodo požiūrio srityje palikta valstybėms narėms. Atitinkamas nuostatas aiškinant taip, 
neatmestina, kad pasiūlytu reglamentavimu pažeidžiamas kompetencijos suteikimo 
principas, nes būtų galima laikyti, kad pasirinktas teisinis pagrindas, t. y. SESV 
157 straipsnio 3 dalis, netinka taikyti nurodytos ES kompetencijos vykdymui. Vis dėlto, 
jei pasiūlyta priemonė laikoma priemone, patenkančia ne į vienodo požiūrio, bet į lygių 
galimybių principo užtikrinimo sritį, nurodyti argumentai netinka, nes 157 straipsnio 
4 dalyje numatyta valstybių narių kompetencija galioja tik pozityviosios diskriminacijos 
priemonių priėmimui vienodo požiūrio srityje. Taigi, atrodo, kad SESV 157 straipsnio 
3 dalis yra netinkamas teisinis pagrindas pasiūlytai direktyvai.

Vis dėlto, kaip teisinį pagrindą taikant SESV 157 straipsnio 3 dalį, su pozityviąja 
diskriminacija įmonių valdymo srityje susijusių sunkumų galėtų kilti dėl to, kad SESV 
157 straipsnio 3 dalis susijusi su užimtumu ir profesine veikla. Aiškinant sąvoką 
„užimtumas“ siaurąja prasme (versijoje anglų kalba occupation) būtų galima prieiti prie 
išvados, kad ES kompetencija susijusi tik su darbuotojais, t. y. darbo teisės santykiais, o 
ne su stebėtojų tarybų arba valdybų nariais, kurių santykiai su atitinkamomis įmonėmis 
reglamentuojami ne darbo teisės nuostatomis. Vis dėlto kyla klausimas, ar nurodytas toks 
aiškinimas siaurąja prasme, nes sąvoka „užimtumas“ įprastine šio žodžio reikšme taip pat 
gali apimti bet kokią veiklą, pvz., veiklą, pagrįstą darbo sutartimi, rangos sutartimi arba 
užsakymo santykiu, įskaitant stebėtojų tarybos arba valdybos nario pareigas įmonėje. 
Galima daryti prielaidą, kad, jei rengdamos steigimo sutartis valstybės narės būtų 
ketinusios suteikti Sąjungai kompetenciją tik užimtumo srityje, jos SESV 157 straipsnio 
3 dalies materialinę taikymo sritį būtų apribojusios konkrečiai tik šia sritimi3. Galiausiai 
tokį aiškinimą galima pagrįsti ir esama vienodo požiūrio direktyvų nomenklatūra. 
Pavyzdžiui, Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, materialioji taikymo sritis pagal 3 straipsnio 
1 dalies c punktą apima ne tik darbo teisės santykius (sutartinius darbo santykius), bet ir 
savarankiškai dirbančių asmenų veiklą bei laisvąsias profesijas.

                                               
1 SESV 157 straipsnio 3 dalis: „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, imasi priemonių užtikrinti, kad būtų taikomas 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos principas, taip pat vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas.“
2 SESV 157 straipsnio 4 dalis: „Siekiant užtikrinti visišką moterų ir vyrų lygybę per visą darbingą amžių, 
vienodo požiūrio principas nekliudo valstybėms narėms ir toliau laikytis arba imtis priemonių, numatančių 
konkrečias lengvatas, padedančias nepakankamai atstovaujamai lyčiai verstis profesine veikla arba šalinančias ar 
kompensuojančias nepalankias profesinės veiklos sąlygas.“
3 Toks aiškinimas matyti ir iš plataus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo aiškinimo kovos su diskriminacija 
srityje.
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Kaip teisinį pagrindą būtų galima apsvarstyti ir SESV 19 straipsnio 1 dalį1. Remdamasi 
tokia nuostata Sąjunga gali tinkamai rengtis kovai su diskriminacija dėl lyties. Ir nors 
pasiūlytos direktyvos aiškinamajame memorandume aiškiai nenurodyta, kad joje 
numatytos priemonės taikomos kovai su diskriminacija, tai matyti iš priemonių pobūdžio. 
Remiantis argumentais, pagrįstais principu a maiori ad minus, galima daryti išvadą, kad, 
jei Sąjungai suteikiama kompetencija imtis kovos su diskriminacija priemonių, ji gali 
taikyti atskiras tiesiogiai su kova su diskriminacija susijusias priemones. Jei Komisija 
pasiūlytą direktyvą grįstų šia nuostata, ją priimant reikėtų taikyti specialią teisėkūros 
procedūrą, todėl, be kita ko, reikėtų vieningo Tarybos pritarimo (kitaip nei taikant įprastos 
teisėkūros procedūrą, pagal kurią priimamos SESV 157 straipsnio 3 dalimi grindžiamos 
priemonės, kai reikia kvalifikuotos Tarybos balsų daugumos).

Pasiūlymo atitiktis subsidiarumo principui
Pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą subsidiarumo principą „tose srityse, 
kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu 
mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, 
regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio 
juos pasiekti būtų geriau.“ 157 straipsnio 4 dalyje valstybių narių atžvilgiu aiškiai 
nurodyta kompetencija siekiant užtikrinti vienodo požiūrio principą imtis pozityviosios 
diskriminacijos priemonių. Iš šios nuostatos matyti, kad pozityviosios diskriminacijos 
vykdymas yra sudėtingas politikos klausimas, ir ja valstybėms narėms suteikiama 
galimybė atitinkama kompetencija naudotis atsižvelgiant į savo kultūrinę, istorinę ir 
teisinę raidą. Taip pat svarbu apsvarstyti, ar Sąjungos lygmens reglamentavimu apskirtai 
galima tinkamai atsižvelgti į nurodytus aspektus (pvz., dualistinio ir monistinio akcinių 
bendrovių modelio skirtumus, teisinį narystės akcinių bendrovių stebėtojų organuose ir 
valdybose pobūdį ir pan.) ir ar derinant šią sritį ne per daug nutolstama nuo tikrųjų 
visuomenės poreikių, atsirandančių dėl skirtingų socialinių ir kultūrinių atskirų valstybių 
narių aplinkybių.

Būtinybę nustatyti privalomas kvotas Komisija grindžia tuo, kad tik Sąjungos lygmens 
reguliavimu galima apriboti nepageidaujamą valstybių narių konkurenciją vienodo 
požiūrio srityje („race to the bottom“) ir paskatinti vis dar delsiančias valstybes nares, 
kurios, baimindamosi dėl to, kad jų įmonės gali atsidurti nepalankesnėje padėtyje, 
nevykdo pozityviosios diskriminacijos nacionaliniu lygmeniu.

Pasiūlymo atitiktis proporcingumo principui
Pagal proporcingumo principą Sąjungos (ES sutarties 5 straipsnio 4 dalis) veiksmų turinys 
ir forma neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Iki šiol privalomas kvotas nustatė 
trys ES valstybės narės – visos jos jas nustatė 2011 m. Kaip šias taisykles sekėsi taikyti 
praktiškai – taip pat dėl ilgo laikotarpio nuo jų priėmimo iki įsigaliojimo – beveik 
nežinoma. Todėl atrodo tikslinga palaukti, kol paaiškės privalomų kvotų nustatymo tose 

                                               
1 SESV 19 straipsnio 1 dalis: „Nepažeisdama kitų Sutarčių nuostatų ir neviršydama Sąjungai jomis suteiktų 
įgaliojimų, Taryba spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir Europos Parlamentui pritarus, gali 
vieningai imtis atitinkamų veiksmų, siekdama kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.“
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trijose valstybėse narėse poveikis, ir vėliau, remiantis šių valstybių narių patirtimi, pradėti 
rengti privalomas taisykles, taikytinas visoms ES valstybėms narėms. Privalomų kvotų 
nustatymą galima laikyti paskutine galima priemone, naudotina tik tada, kai rezultato 
nepavyksta pasiekti jokiomis kitomis mažiau griežtomis priemonėmis. Kadangi iniciatyvą 
Europos bendrovės įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo, kuria 
Europos biržinės įmonės ragintos savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. padidinti moterų 
dalį bendrovės valdyboje iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc., Komisija paskelbė tik 
2011 m., atrodo, nustatyti privalomomis kvotomis pagrįstą reglamentavimą dar per anksti, 
taip pat dėl to, kad imtasi ne visų galimų priemonių, pvz., tokių mažiau atgrasių
priemonių, kaip koordinavimo mechanizmai (atvirasis koordinavimo metodas), arba kitų 
SESV 153 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų priemonių, pvz., žinių tobulinimas, 
keitimasis informacija ir geriausia patirtimi arba novatoriškų požiūrių rėmimas.

 Numatomas pasiūlymo nagrinėjimo ES institucijose tvarkaraštis 
Dar nenustatytas.

 Išvados

Europos reikalų komitetas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Vadovaujamas pareigas 
bendrovėse einančių asmenų lyčių pusiausvyra. Indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą“ ir Vyriausybės nuomonę dėl šio komunikato;

2. atkreipia dėmesį į  Pasiūlymą dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių;

3. mano , kad galimas teisiškai privalomų kvotų nustatymas yra išimtinis kraštutinis 
sprendimas, kurį priimti galima tik išsamiai aptarus nacionaliniuose parlamentuose ir 
taikyti galima tik tuo atveju, jei rezultatų nepavyksta pasiekti jokiais kitais savanoriškumo 
principu pagrįstais veiksmais;

4. todėl ragina Vyriausybę  per konsultacijas ES Taryboje nepritarti pasiūlymui dėl 
direktyvos;

5. pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo priima
pagrįstą nuomonę  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros 
gerinimo ir atitinkamų priemonių ir, pritariant Čekijos Vyriausybei, mano , kad pasiūlyta 
direktyva pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes pozityviosios diskriminacijos 
priemonės pagal SESV 157 straipsnio 4 dalį turėtų būti priimamos kuo artimesniu 
piliečiams lygmeniu, taigi, šiuo atžvilgiu, valstybių narių lygmeniu;

6. mano , kad šio svarbaus pasiūlymo paskelbimo data yra netinkama , nes dalis aštuonių 
savaičių laikotarpio, per kurį galima pateikti pagrįstas nuomones, patenka į Kalėdų 
atostogų laikotarpį, todėl faktiškai sutrumpėja konsultacijų nacionaliniuose parlamentuose 
laikotarpis;
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7. paveda komiteto pirmininkui , tarpininkaujant Deputatų Rūmų pirmininkei, pagal 
Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisykles perduoti šį sprendimą Vyriausybei, Senato 
pirmininkui, Europos Parlamento Pirmininkui, Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui ir 
Europos Komisijos pirmininkui;

8. ragina Vyriausybę  informuoti komitetą apie priimamas priemones ir tolesnę derybų 
eigą.

Parašas: Soňa Marková
Parašas: Josef Šenfeld Parašas: Viktor Paggio Parašas: Jan Bauer
Komiteto kontrolierius Komiteto pranešėjai Komiteto pirmininkas


