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A. Istota problemu

 W 2012 r. w UE średnio jedynie 13,7% kobiet zajmowało stanowiska dyrektorów w 
organach spółek. 

 W państwach członkowskich nie przyjęto żadnych wiążących środków i spółki nadal 
są dalekie od osiągnięcia akceptowalnej równowagi płci (szczególnym przypadkiem 
jest Zjednoczonej Królestwo).

 Różne przykłady w poszczególnych państwach członkowskich, w tym we Francji, we 
Włoszech i w Belgii, zdają się potwierdzać, że jedynym sposobem należytego 
zwiększenia odsetka kobiet zasiadających w organach spółek jest wprowadzenie 
wiążących i egzekwowalnych środków.

B. Wniosek Komisji

I. Główne zagadnienia

Współsprawozdawczynie przyjmują z zadowoleniem wniosek dotyczący dyrektywy, będący 
następstwem rezolucji Parlamentu w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw przyjętej 
w 2011 r. i stanowiący odpowiedź na utrzymujące się nierówności na najwyższych 
stanowiskach w spółkach.

Współsprawozdawczynie odnotowują, że we wniosku dotyczącym dyrektywy ustanowiona 
została jasna wspólna strategia dla wszystkich państw członkowskich zmierzająca do 
osiągnięcia wspólnego celu: 40% reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci na 
stanowiskach członków niewykonawczych organów dużych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie. Stanowi to wyraźny sygnał zobowiązujący państwa członkowskie do 
wszczęcia odpowiednich procedur w celu promowania równowagi płci w organach spółek 
giełdowych.

Jeżeli cel 40% nie zostanie osiągnięty do 2018 r. w przypadku spółek należących w pełni lub 
w części do skarbu państwa oraz do 2020 r. w przypadku spółek prywatnych notowanych na 
giełdzie, państwa członkowskie są zobowiązane do zadbania o to, by spółki kontynuowały
starania po tej dacie, aby zapewnić skuteczną realizację celu osiągnięcia lepszej równowagi 
płci. Należy zauważyć, że dyrektywa ta przewiduje pewną elastyczność, gdyż umożliwia 
państwom członkowskim przy jej transponowaniu uwzględnienie specyfiki krajowej.

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że różnice w przepisach na poziomie krajowym mogą być 
źródłem problemów w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, współsprawozdawcy 
podkreślają wartość dodaną przyjęcia tej dyrektywy dla usunięcia wszelkich możliwych 
przeszkód, gdyż spółki prowadzące działalność transgraniczną nie powinny borykać się z 
różnicami w wymogach dotyczących zarządzania spółką w zakresie równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek notowanych na giełdzie.

W efekcie taki wniosek przyczyni się do poprawy sprawiedliwości społecznej, przejrzystości 
oraz merytokracji na rynku pracy, a także do wzrostu gospodarczego, dzięki pełnemu 
wykorzystaniu dostępnych zasobów, umiejętności i potencjału, tak by zrobić dobry użytek z 
potencjału ludzkiego w UE.
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Podstawa prawna: Współsprawozdawczynie uważają, że artykuł 157 ust. 3 TFUE stanowi 
podstawę prawną do przyjęcia wszelkich wiążących środków zmierzających do zapewnienia 
stosowania zasady równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy. 

II. Zagadnienia szczegółowe

1. Zakres dyrektywy (art. 1, art.2 ust. 8, art. 3 i art. 4 ust. 6)
 wyłączenie zarządów
 wyłączenie MŚP
 wyłączenie sektorów zdominowanych przez jedną płeć

2. Wiążący charakter dyrektywy (art. 4 i 5)
 zobowiązania w zakresie procedury a zobowiązania dotyczące wyników
 wyjaśnienie przepisów dotyczących obowiązków spółek giełdowych

3. Mechanizm skutecznych sankcji (art. 6)
 przejrzysty wykaz odstraszających sankcji
 władza uznaniowa państw członkowskich

C. Kwestie do dyskusji i ewentualne poprawki

Współsprawozdawczynie zidentyfikowały szereg kwestii do dyskusji i zaproponowały 
ewentualne poprawki służące rozwiązaniu tych kwestii.

Pytanie 1: Jak można poprawić skuteczność wniosku poprzez dostosowanie jego 
zakresu?

Współsprawozdawczynie rozważają różne możliwości poszerzenia zakresu dyrektywy w celu 
poprawy jej skuteczności i skutków, m.in. objęcie jej zakresem MŚP:

Poprawka 1
Artykuł 2 – punkt 8
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „małe i średnie przedsiębiorstwo” lub 
„MŚP” oznacza przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 250 pracowników i 
którego roczny obrót nie przekracza 50 mln 
EUR lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 mln EUR, bądź - w przypadku 
MŚP zarejestrowanego w państwie 
członkowskim, którego walutą nie jest euro -
równowartość tej kwoty w walucie tego 
państwa członkowskiego;

skreślony
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Poprawka 2
Artykuł 3
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

skreślony

Uzasadnienie

Współsprawozdawczynie uznają znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw jako 
innowacyjnego filaru przemysłu w Europie. Dlatego powinny one pełnić wiodącą rolę w 
działaniach zmierzających do zapewnienia równości płci, a w konsekwencji zostać włączone 
w zakres dyrektywy. Wszystkie spółki notowane na giełdzie powinny działać zgodnie z celem 
określonym w niniejszej dyrektywie, biorąc pod uwagę ich gospodarcze znaczenie oraz ich 
odpowiedzialność gospodarczą i społeczną. 

Pytanie 2: W jaki sposób można doprecyzować i wzmocnić przepisy art. 4 dotyczące 
wiążących aspektów?

a) Artykuł 4 ust. 1
Celem art. 4 w jego obecnym brzmieniu jest nadanie większej mocy procedurze wymaganej 
do osiągnięcia wyznaczonych progów, jednak artykuł ten nie wprowadza wymogu stosowania 
takich progów. Obecnie współsprawozdawczynie mają odmienne zdania w odniesieniu do 
tego, czy takie uregulowanie jest wystarczające, czy też nie. Istnieją następujące możliwości 
zmiany dyrektywy w tym zakresie (art. 4 lub motyw 33):

Poprawka 3
Artykuł 4 – ustęp 1
poparta przez Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że spółki 
giełdowe, w których osoby należące do płci 
niedostatecznie reprezentowanej zajmują mniej 
niż 40 % stanowisk dyrektorów
niewykonawczych powołują kandydatów na 
przedmiotowe stanowiska na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany odsetek najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. lub w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40% stanowisk 
dyrektorów, dostosują swoje procedury 
rekrutacji, wyboru i powoływania w celu 
osiągnięcia odsetka 40% udziału najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w przypadku 
spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2018 r. Procedura jest 
prowadzona na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
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publicznymi najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r.

przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria.

Poprawka 4
Motyw 33
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Oprócz środków dotyczących 
dyrektorów niewykonawczych, jak 
również w celu poprawienia równowagi 
płci wśród dyrektorów zaangażowanych w 
bieżące działania związane z 
zarządzaniem, od spółek giełdowych 
należy wymagać podjęcia indywidualnych 
zobowiązań dotyczących reprezentacji 
obydwu płci wśród dyrektorów 
wykonawczych, które zostaną wypełnione
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. 
Zobowiązania te mają na celu osiągnięcie 
widocznych postępów w stosunku do 
obecnej sytuacji danej spółki i uzyskanie 
większej równowagi płci.

(33) Oprócz środków dotyczących 
dyrektorów niewykonawczych, jak 
również w celu poprawienia równowagi 
płci wśród dyrektorów zaangażowanych w 
bieżące działania związane z 
zarządzaniem, od spółek giełdowych 
należy wymagać podjęcia indywidualnych 
zobowiązań dotyczących reprezentacji 
obydwu płci wśród dyrektorów 
wykonawczych najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r.  Zobowiązania te mają na 
celu osiągnięcie widocznych postępów w 
stosunku do obecnej sytuacji danej spółki i
uzyskanie większej równowagi płci.
Państwa członkowskie zobowiązane są 
zadbać o to, by przedsiębiorstwa 
kontynuowały swe wysiłki aż do 
osiągnięcia 40% reprezentacji. W tym celu 
dyrektywa przewiduje gwarancje, by 
skutecznie osiągnięto cel lepszej 
równowagi płciowej.

2. Artykuł 4 ust. 2
Współsprawozdawczynie uważają, że należy nadać większej mocy art. 4 ust. 2. Przepisy, w 
których dopuszczano by reprezentację poniżej 40%, uniemożliwiłyby osiągnięcie celu 
zapewnienia równości płci. Brzmienie art. 4 ust. 2 może zostać zmienione następująco:

Poprawka 5
Artykuł 4 – ustęp 2
poparta przez Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do osiągnięcia 
celu określonego w ust. 1 jest liczbą 
najbardziej zbliżoną do wartości 40 %, ale 

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do osiągnięcia 
celu określonego w ust. 1 stanowi co 
najmniej 40% ogółu stanowisk.
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nieprzekraczającą 49 %.

Poprawka 6
Artykuł 4 – ustęp 2
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do 
osiągnięcia celu określonego w ust. 1 jest 
liczbą najbardziej zbliżoną do wartości 40 
%, ale nieprzekraczającą 49 %.

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do 
osiągnięcia celu określonego w ust. 1 jest 
liczbą najbardziej zbliżoną do wartości 40 
%, ale nieprzekraczającą 50 %.

3. Artykuł 4 ust. 3
Ostatnia część zdania jest zbędna, gdyż poprzedzające ją sformułowanie zawiera już 
obiektywne kryteria kwalifikacji kandydatów.

Poprawka 7
Artykuł 4 – ustęp 3
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie gwarantują, że 
podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo przyznaje 
się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym stanowisku, 
kompetencji oraz wyników w pracy, chyba że 
obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie 
kryteria szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie gwarantują, że 
podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo przyznaje 
się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym stanowisku, 
kompetencji oraz wyników w pracy.

4. Artykuł 4 ust. 6
Wyłączenie gałęzi działalności tylko dlatego, że są one zdominowane przez jedną płeć, 
ugruntowałoby taką jednopłciową dominację.

Poprawka 8
Artykuł 4 – ustęp 6
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
stanowią mniej niż 10 % siły roboczej, nie są 
zobowiązane do realizacji celu określonego 
w ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą spełniać zobowiązanie do poprawy równowagi płciowej, a 
zatem nie powinno się przewidywać żadnego wyłączenia. Dyrektywa oferuje w szczególności 
wszystkim przedsiębiorstwom elastyczność w przyjmowaniu odpowiednich procedur i 
dostosowywaniu do potrzeb ich sektora. Ponadto dyrektorzy niewykonawczy zwykle pełnią 
zadania nadzorcze i włączają się w ogólne zadania kierownicze, które nie są bezpośrednio 
związane z zagadnieniami sektorowymi.

Pytanie 3: Jak można poprawić przepisy dotyczące sankcji?

Współsprawozdawcy proponują poddać debacie kwestię, czy należałoby wprowadzić 
ograniczony czy też otwarty wykaz sankcji i jakie uprawnienia powinny mieć państwa 
członkowskie w zakresie ich egzekwowania. Podstawą są następujące propozycje poprawek:

Poprawka 9
Artykuł 6 – ustęp 2
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i mogą 
obejmować następujące środki:

2. Sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i obejmują co 
najmniej następujące środki:

Poprawka 10
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
poparta przez Rodi Kratsę-Tsagaropoulou i Evelyn Regner

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykluczenie spółek giełdowych z 
procedur udzielania zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Większa przejrzystość przedsiębiorstw publicznych ma zasadnicze znaczenie z uwagi na 
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gospodarczą i społeczną odpowiedzialność państw członkowskich, władz regionalnych i 
lokalnych. Z tego względu spółki giełdowe, które nie spełniają wymogów określonych w
niniejszej dyrektywie, wykluczone są z przetargów na zamówienia publiczne służące 
ogólnemu interesowi społecznemu.


