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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie i odnośnych środków
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0614),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0382/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
13 lutego 2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 maja 2013 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 68.

2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odpowiednie wykorzystanie zasobów 
ludzkich jest najbardziej istotnym 
czynnikiem decydującym o 
konkurencyjności gospodarki oraz ma 
kluczowe znaczenie dla rozwiązania 
stojących przed UE wyzwań 
demograficznych, skutecznego 
konkurowania na poziomie gospodarki 
globalnej oraz zapewniania przewagi 
komparatywnej wobec państw trzecich.
Liczba najlepiej wykształconych i 
wykwalifikowanych kobiet ciągle rośnie, 
na co wskazuje fakt, że kobiety stanowią 
60 % absolwentów uniwersytetów. Dalsza 
niemożność wykorzystania tej puli 
talentów przy powoływaniu osób na 
stanowiska związane z podejmowaniem 
decyzji gospodarczych byłaby porażką 
polegającą na niewykorzystaniu 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

(7) Odpowiednie wykorzystanie zasobów 
ludzkich jest najbardziej istotnym 
czynnikiem decydującym o 
konkurencyjności gospodarki, o jej 
rozwoju i wzroście gospodarczym oraz ma 
kluczowe znaczenie dla rozwiązania 
stojących przed UE wyzwań 
demograficznych, skutecznego 
konkurowania na poziomie gospodarki 
globalnej oraz zapewniania przewagi 
komparatywnej wobec państw trzecich.
Liczba najlepiej wykształconych i 
wykwalifikowanych kobiet ciągle rośnie, 
na co wskazuje fakt, że kobiety stanowią 
60 % absolwentów uniwersytetów. Dalsza 
niemożność wykorzystania tej puli 
talentów przy powoływaniu osób na 
stanowiska kierownicze w spółkach byłaby 
porażką polegającą na niewykorzystaniu 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na poziomie spółek powszechnie 
uznaje się, że obecność kobiet w organach 
spółek poprawia funkcjonowanie ładu 
korporacyjnego, ponieważ wyniki 
działania zespołów oraz jakość procesu 
decyzyjnego ulegają poprawie ze względu 
na bardziej zróżnicowane oraz 
wspólnotowe podejście łączące szersze 
spektrum różnych punktów widzenia, 

(8) Na poziomie spółek powszechnie 
uznaje się, że obecność kobiet w organach 
spółek poprawia funkcjonowanie ładu 
korporacyjnego, ponieważ wyniki 
działania zespołów oraz jakość procesu 
decyzyjnego ulegają poprawie ze względu 
na bardziej zróżnicowane oraz 
wspólnotowe podejście łączące szersze 
spektrum różnych punktów widzenia, a 
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prowadząc w ten sposób do podejmowania 
bardziej zrównoważonych decyzji. Wiele 
badań wykazało, że istnieje pozytywny 
związek między zróżnicowaniem płci na 
poziomie ścisłego kierownictwa oraz 
wynikami finansowymi spółki i jej 
rentownością. Zwiększenie obecności 
kobiet w organach spółek giełdowych w 
Unii będzie zatem miało pozytywny wpływ 
na wyniki tych spółek.

także bardziej proaktywny model 
biznesowy, prowadząc w ten sposób do 
podejmowania bardziej zrównoważonych 
decyzji, w celu lepszego odzwierciedlenia 
rzeczywistości społecznej i konsumenckiej.
Wiele badań wykazało, że istnieje 
pozytywny związek między 
zróżnicowaniem płci na poziomie ścisłego 
kierownictwa oraz wynikami finansowymi 
spółki i jej rentownością. Zwiększenie 
obecności kobiet w organach spółek 
giełdowych w Unii, zważywszy na 
spoczywającą na nich znaczną 
odpowiedzialność gospodarczą i społeczną 
spoczywającą na takich spółkach, będzie 
zatem miało pozytywny wpływ na wyniki
gospodarcze tych spółek. Należy zatem 
wprowadzić i zintensyfikować środki 
służące wspieraniu rozwoju karier 
zawodowych kobiet na wszystkich 
szczeblach zarządzania.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Istniejące dowody wskazują również na 
to, że równość na rynku pracy może 
również wywierać bardzo pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy.
Zwiększenie obecności kobiet w organach 
spółek giełdowych w Unii wpływa nie 
tylko na kobiety powołane do tych 
organów, ale również przyczynia się do 
przyciągania utalentowanych kobiet do 
przedmiotowych przedsiębiorstw oraz 
zapewniania większej obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach zarządzania i w 
obrębie siły roboczej. Dlatego też wyższy 
udział kobiet w organach spółek ma 
pozytywny wpływ na niwelowanie 

(9) Istniejące dowody wskazują również na 
to, że równość na rynku pracy może 
również wywierać bardzo pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy.
Zwiększenie obecności kobiet w organach 
spółek giełdowych w Unii wpływa nie 
tylko na kobiety powołane do tych 
organów, ale również przyczynia się do 
przyciągania utalentowanych kobiet do 
przedmiotowych przedsiębiorstw oraz 
zapewniania większej obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach zarządzania i w 
obrębie siły roboczej oraz uznania ich 
wkładu. Dlatego też wyższy udział kobiet 
w organach spółek ma pozytywny wpływ 
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zarówno zróżnicowania poziomu 
zatrudnienia ze względu na płeć, jak 
również zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć. Wykorzystywanie w 
pełni istniejącej puli talentów kobiet 
stanowiłoby znaczną poprawę pod 
względem zwrotu z inwestycji w 
kształcenie zarówno w przypadku osób 
fizycznych, jak i sektora publicznego.
Niedostateczna reprezentacja kobiet w 
organach spółek giełdowych w UE stanowi 
straconą szansę pod względem osiągania 
długoterminowego, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego we wszystkich 
państwach członkowskich.

na niwelowanie zarówno zróżnicowania 
poziomu zatrudnienia ze względu na płeć, 
jak również zróżnicowania wynagrodzeń 
ze względu na płeć. Wykorzystywanie w 
pełni istniejącej puli talentów kobiet 
stanowiłoby znaczną poprawę pod 
względem zwrotu z inwestycji w 
kształcenie zarówno w przypadku osób 
fizycznych, jak i sektora publicznego.
Niedostateczna reprezentacja kobiet w 
organach spółek giełdowych w UE stanowi 
straconą szansę pod względem osiągania 
długoterminowego, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma 
na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek, 
wprowadzenie pewnych minimalnych 
standardów dotyczących obowiązującego 
spółki giełdowe charakteryzujące się 
brakiem zrównoważonej reprezentacji płci 
wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów 
niewykonawczych na podstawie 
obiektywnej, porównawczej oceny 
kwalifikacji kandydatów pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym 
stanowisku, kompetencji i wyników w 
pracy jest konieczne w celu uzyskania 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych. Jedynie środek przyjęty 
na poziomie UE może skutecznie pomóc w 
zapewnieniu konkurencyjnych i równych 

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma 
na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek, 
wprowadzenie pewnych minimalnych 
standardów dotyczących obowiązującego 
spółki giełdowe charakteryzujące się 
brakiem zrównoważonej reprezentacji płci 
wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów 
niewykonawczych na podstawie 
obiektywnej, porównawczej oceny 
kwalifikacji kandydatów pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym 
stanowisku, kompetencji i wyników w 
pracy jest konieczne w celu uzyskania 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych. Jedynie wiążący środek 
przyjęty na poziomie Unii może skutecznie 
pomóc w zapewnieniu konkurencyjnych i 
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warunków działania w całej Unii i w 
uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym.

równych warunków działania w całej Unii 
i w uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym oraz umożliwić 
kadrze kierowniczej i dyrektorom pełne 
wykorzystanie możliwości, jakie oferuje 
rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Unia powinna zatem zmierzać do 
zwiększenia obecności kobiet w organach 
spółek, zarówno w celu pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, jak i w celu 
osiągnięcia faktycznej równości płci na 
rynku pracy. Do celu tego należy dążyć 
ustalając minimalne wymogi dotyczące 
działań pozytywnych w formie środków 
wiążących ukierunkowanych na 
osiągnięcie celu ilościowego w odniesieniu 
do składu organów spółek giełdowych pod 
względem płci, w świetle faktu, że państwa 
członkowskie oraz inne kraje, które 
zastosowały tę lub podobną metodę, 
osiągnęły najlepsze rezultaty w 
zwiększaniu reprezentacji kobiet na 
stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych.

(16) Unia powinna zatem zmierzać do 
zwiększenia obecności kobiet w organach 
spółek, zarówno w celu pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, jak i w celu 
osiągnięcia faktycznej równości płci na 
rynku pracy. Do celu tego należy dążyć 
ustalając wspólne minimalne wspólne
wymogi unijne dotyczące działań 
pozytywnych w formie środków wiążących 
ukierunkowanych na osiągnięcie celu 
ilościowego w odniesieniu do składu 
organów spółek giełdowych pod względem 
płci, w świetle faktu, że państwa 
członkowskie oraz inne kraje, które 
zastosowały tę lub podobną metodę, 
osiągnęły najlepsze rezultaty w 
zwiększaniu reprezentacji kobiet na 
stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dyrektywa nie ma zastosowania do 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
nawet jeżeli są one spółkami giełdowymi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie mają 
decydujący wpływ na spółki giełdowe, 
które są przedsiębiorstwami publicznymi w 
rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy Komisji 
2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w 
sprawie przejrzystości stosunków 
finansowych między państwami 
członkowskimi a przedsiębiorstwami 
publicznymi, a także w sprawie 
przejrzystości finansowej wewnątrz 
określonych przedsiębiorstw. Ze względu 
na ten dominujący wpływ dysponują one 
instrumentami niezbędnymi do szybszego 
wprowadzania koniecznych zmian.
Dlatego też w takich spółkach cel
zajmowania co najmniej 40 % stanowisk 

(23) Państwa członkowskie mają 
decydujący wpływ na spółki giełdowe, 
które są przedsiębiorstwami publicznymi w 
rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy Komisji 
2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w 
sprawie przejrzystości stosunków 
finansowych między państwami 
członkowskimi a przedsiębiorstwami 
publicznymi, a także w sprawie 
przejrzystości finansowej wewnątrz 
określonych przedsiębiorstw. Ze względu 
na ten dominujący wpływ dysponują one 
instrumentami niezbędnymi do szybszego 
wprowadzania koniecznych zmian.
Dlatego też w takich spółkach cel
obsadzenia co najmniej 40 % stanowisk 
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dyrektorów niewykonawczych przez osoby
należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinien zostać 
osiągnięty wcześniej.

dyrektorów niewykonawczych osobami
należącymi do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinien zostać 
osiągnięty wcześniej, zgodnie z 
odpowiednimi mechanizmami 
stworzonymi przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Określenie liczby stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych koniecznej 
do wypełnienia założonego celu wymaga 
dodatkowego doprecyzowania, ponieważ 
w przypadku rozmiaru większości 
organów spółek możliwe jest, z 
matematycznego punktu widzenia, jedynie
przekroczenie progu wymaganych 40 % 
lub pozostanie poniżej tej wartości. W 
związku z tym liczba stanowisk w 
organach spółek konieczna do osiągnięcia 
celu powinna odpowiadać liczbie jak 
najbardziej zbliżonej do progu 40 %. 
Jednocześnie, aby uniknąć 
dyskryminowania początkowo nadmiernie 
reprezentowanej płci, spółki giełdowe nie 
powinny być zobowiązane do 
powoływania osób należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci na 
co najmniej połowę stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych. Dlatego przykładowo
osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinny otrzymać 
przynajmniej jedno stanowisko w organach 
spółki na trzy lub cztery stanowiska 
dyrektorów niewykonawczych, 
przynajmniej dwa stanowiska w organach 
spółki na pięć lub sześć stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych oraz 

(24) W przypadku gdy w skład organu 
niewykonawczego wchodzi tylko trzech 
członków, z matematycznego punktu 
widzenia niemożliwe jest przekroczenie
40% udziału dla obydwu płci. Dlatego w 
takich przypadkach osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
powinny otrzymać przynajmniej jedno 
stanowisko w organach spółki na trzy 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych.
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przynajmniej trzy stanowiska w organach 
spółki na siedem lub osiem stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z wspomnianym 
orzecznictwem państwa członkowskie 
gwarantują, że wybór najlepiej 
wykwalifikowanych kandydatów na 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych 
opiera się na analizie porównawczej 
kwalifikacji poszczególnych kandydatów 
na podstawie wcześniej określonych, 
jasnych, neutralnie sformułowanych i 
jednoznacznych kryteriów. Przykłady 
rodzajów kryteriów wyboru, jakie mogłyby 
stosować spółki, obejmują doświadczenie 
zawodowe związane z zarządzaniem i 
nadzorem, znajomość konkretnych, 
stosownych dziedzin, takich jak finanse, 
controlling lub zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zdolności kierownicze i 
komunikacyjne oraz umiejętności w 
zakresie tworzenia sieci kontaktów. 
Pierwszeństwo należy się kandydatowi 
należącemu do niedostatecznie 
reprezentowanej płci, jeżeli dany kandydat 
posiada takie same kwalifikacje jak 
kandydat należący do płci przeciwnej pod 
względem posiadania umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku, 
kompetencji i wyników w pracy oraz jeżeli 
obiektywna ocena uwzględniająca 
wszystkie kryteria odnoszące się do 
konkretnych kandydatów nie przechyla 
szali na korzyść kandydata płci przeciwnej.

(26) Zgodnie z wspomnianym 
orzecznictwem państwa członkowskie 
gwarantują, że wybór najlepiej 
wykwalifikowanych kandydatów na 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych 
opiera się na analizie porównawczej 
kwalifikacji poszczególnych kandydatów 
na podstawie wcześniej określonych, 
jasnych, neutralnie sformułowanych i 
jednoznacznych kryteriów. Przykłady 
rodzajów kryteriów wyboru, jakie mogłyby 
stosować spółki, obejmują doświadczenie 
zawodowe związane z zarządzaniem i 
nadzorem, znajomość konkretnych, 
stosownych dziedzin, takich jak finanse, 
controlling lub zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zdolności kierownicze, 
doświadczenie międzynarodowe, zdolności
komunikacyjne oraz umiejętności w 
zakresie tworzenia sieci kontaktów. 
Pierwszeństwo należy się kandydatowi 
należącemu do niedostatecznie 
reprezentowanej płci, jeżeli dany kandydat 
posiada takie same kwalifikacje jak 
kandydat należący do płci przeciwnej pod 
względem posiadania umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku, 
kompetencji i wyników w pracy oraz jeżeli 
obiektywna ocena uwzględniająca 
wszystkie kryteria odnoszące się do 
konkretnych kandydatów nie przechyla 
szali na korzyść kandydata płci przeciwnej.
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Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ponieważ skład siły roboczej pod 
względem płci ma bezpośredni wpływ na 
dostępność kandydatów należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
stanowią mniej niż 10 % całej siły 
roboczej, dana spółka nie będzie 
zobowiązana do realizacji celu 
określonego w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą spełniać zobowiązanie do poprawy równowagi płci, 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.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie wprowadzają 
w odniesieniu do spółek giełdowych 
wymóg corocznego dostarczania 
właściwym organom krajowym informacji 
na temat składu ich organów pod 
względem płci, jak również informacji 
dotyczących sposobu, w jaki cele 

(34) Państwa członkowskie wprowadzają 
w odniesieniu do spółek giełdowych 
wymóg corocznego dostarczania 
właściwym organom krajowym informacji 
na temat składu ich organów pod 
względem płci, jak również informacji 
dotyczących sposobu, w jaki cele 
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przewidziane w niniejszej dyrektywie 
zostały zrealizowane, aby umożliwić 
wspomnianym organom dokonanie oceny 
postępów każdej spółki giełdowej w 
dążeniu do równowagi płci wśród 
dyrektorów. Takie informacje powinny być 
publikowane, a w przypadku gdy spółka 
nie wypełniła celu, zawierać opis środków, 
jakie podjęła do tej pory i jakie zamierza 
podjąć w przyszłości, aby wypełnić 
przedmiotowy cel.

przewidziane w niniejszej dyrektywie 
zostały zrealizowane, aby umożliwić 
wspomnianym organom dokonanie oceny 
postępów każdej spółki giełdowej w 
dążeniu do równowagi płci wśród 
dyrektorów. Takie informacje powinny być 
publikowane, a w przypadku gdy spółka 
nie wypełniła celu, zawierać opis środków, 
jakie podjęła do tej pory i jakie zamierza 
podjąć w przyszłości, aby wypełnić 
przedmiotowy cel. Ponadto 
przedsiębiorstwa, którym nie udało się 
zrealizować celów lub spełnić zobowiązań, 
powinny udzielić wyjaśnienia przyczyn, 
dla których tak się stało, a także 
przedstawić opis konkretnych środków, 
jakie podjęły do tej pory i jakie zamierzają 
podjąć w przyszłości, aby wypełnić 
przedmiotowy cel.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
cel, który muszą spełnić spółki giełdowe, 
powinien być ograniczony w czasie i 
pozostawać w mocy jedynie do momentu, 
gdy zostanie osiągnięty trwały postęp w 
zakresie składu ich organów pod względem 
płci. Z tego powodu Komisja powinna 
regularnie dokonywać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
przedkładać sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Niniejsza 
dyrektywa wygasa w dniu 31 grudnia 2028 
r. Komisja w ramach przeglądu powinna 
ocenić, czy istnieje potrzeba przedłużenia 
okresu obowiązywania dyrektywy poza ten 
termin.

(39) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
cel, który muszą spełnić spółki giełdowe, 
powinien być ograniczony w czasie i 
pozostawać w mocy jedynie do momentu, 
gdy zostanie osiągnięty trwały postęp w 
zakresie składu ich organów pod względem 
płci. Z tego powodu Komisja powinna 
regularnie dokonywać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
przedkładać sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Niniejsza 
dyrektywa wygasa w dniu 31 grudnia 2028 
r. Komisja w ramach przeglądu powinna 
ocenić, czy istnieje potrzeba przedłużenia 
okresu obowiązywania dyrektywy poza ten 
termin. Państwa członkowskie powinny 
współpracować z partnerami społecznymi 
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i społeczeństwem obywatelskim, aby 
efektywnie informować ich o znaczeniu, 
transpozycji i wdrożeniu niniejszej 
dyrektywy. Takie kampanie informacyjne 
przyczyniłyby się w znaczący sposób do 
podniesienia świadomości spółek 
nienotowanych na giełdzie oraz do 
zachęcenia ich do proaktywnego 
osiągnięcia równowagi płci.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „spółka giełdowa” oznacza spółkę 
zarejestrowaną w państwie członkowskim, 
której papiery wartościowe są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14) dyrektywy 
2004/39/WE, w co najmniej jednym 
państwie członkowskim;

1) „spółka giełdowa” oznacza spółkę, 
która ma swoją siedzibę w państwie 
członkowskim i której udziały są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE, w co 
najmniej jednym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

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 

skreślony
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nie jest euro - równowartość tej kwoty w 
walucie tego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Wyłączenie małych i średnich 

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

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

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 
stanowi co najmniej 40% ogółu 
stanowisk. Jeżeli w skład organu 
niewykonawczego wchodzi tylko trzech 
członków, proporcja jeden do dwóch jest 
wystarczająca.

Or. en

Uzasadnienie

Współsprawozdawczynie uznają znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw jako 
innowacyjnego filaru przemysłu w Europie. Dlatego powinny one pełnić wiodącą rolę w 
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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.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

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

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą spełniać zobowiązanie do poprawy równowagi płci, 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.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli spółka giełdowa nie realizuje 
celów określonych w art. 4 ust. 1 lub 
własnych, indywidualnych zobowiązań 
podjętych na podstawie ust. 1 niniejszego 
artykułu, informacje, o których mowa w 
ust. 2 niniejszego artykułu, obejmują
uzasadnienie niezrealizowania celów lub 
zobowiązań oraz opis środków, które 
spółka przyjęła lub zamierza przyjąć, aby 

3. Jeżeli spółka giełdowa nie realizuje 
celów określonych w art. 4 ust. 1 lub 
własnych, indywidualnych zobowiązań 
podjętych na podstawie ust. 1 niniejszego 
artykułu, przedstawia ona uzasadnienie 
niezrealizowania celów lub zobowiązań 
oraz opis środków, które spółka przyjęła 
lub zamierza przyjąć, aby wypełnić cele 
lub zobowiązania. Uzasadnienie to jest 
częścią informacji, o których mowa w ust. 
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wypełnić cele lub zobowiązania. 2.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że organ lub organy wskazane zgodnie z 
art. 20 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana) są również właściwe ds. 
promocji, analizy, monitorowania i 
wspierania równowagi płci w organach 
spółek giełdowych.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że organ lub organy wskazane zgodnie z 
art. 20 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana) są również właściwe ds. 
promocji, analizy, monitorowania i 
wspierania równowagi płci w organach 
spółek giełdowych. W tym celu państwa 
członkowskie skutecznie współpracują z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykluczenie z zaproszeń do składania 
ofert;

Or. en
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Uzasadnienie

Większa przejrzystość przedsiębiorstw publicznych ma zasadnicze znaczenie z uwagi na 
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.
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UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Kontekst ogólny

Współsprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują wniosek jako następstwo rezolucji 
Parlamentu w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw przyjętej w 2011 r. i z uwagi na 
utrzymujące się nierówności między mężczyznami a kobietami na najwyższych stanowiskach 
w spółkach. Proponowana dyrektywa przyczynia się do ochrony zasady równości jako 
podstawowej wartości UE i stanowi konkretyzację strategii UE na rzecz równości płci na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich sektorach życia ekonomicznego, o czym wielokrotnie 
przypominał Parlament Europejski.

W 1984 i 1996 r. Rada europejska wydała dwa zalecenia zachęcające sektor prywatny do 
zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego oraz wzywające 
Komisję Europejską do podjęcia kroków w tym kierunku. W marcu 2011 r. Komisja 
rozpoczęła rozmowy z głównymi spółkami giełdowymi w UE i wydała „Kobiety w zarządzie 
– zobowiązanie dla Europy”, które spółki mogły podpisać w celu zobowiązania się do 
zwiększenia reprezentacji kobiet w swoim zarządzie do 30% w 2015 r. i 40% w 2020 r. 
Jednak po roku tylko 24 spółki podpisały to zobowiązanie.

Ogólnie rzecz biorąc postępy w zwiększaniu obecności kobiet są bardzo powolne1 w całej UE 
a wskaźnik poprawy niejednolity, nierówno sięgając od 5 do 25%. Z tego powodu 
współsprawozdawczynie są przekonane, że ustawodawca europejski powinien przyjąć 
odpowiednie przepisy. 

Współsprawozdawczynie uważają, że artykuł 157 ust. 3 TFUE stanowi właściwą 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. Potwierdziła to Komisja Prawna na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

Znaczenie przyjęcia ustawodawstwa UE

Na przestrzeni lat wiele państw członkowskich podjęło inicjatywy mające na celu skuteczne 
zajęcie się problemem równowagi płci. Niektóre państwa członkowskie wypróbowały 
sposoby podwyższenia niskich wskaźników zaangażowania kobiet w organach 
kierowniczych, przyjmując odpowiednie przepisy2, znacznie w ten sposób przyspieszając 

                                               
1 Od 2003 do 2011 r. udział kobiet w organach spółek zwiększył się z 8,5% do 13,7%, co stanowiło wzrost o 5,2 
punktu procentowego w przeciągu nieco ponad ośmiu lat. Stanowi to powolny średni wskaźnik zmiany o ok. 0,6 
punktu procentowego rocznie. (Źródło: sprawozdanie z postępu prac KE: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/women-on-boards_en.pdf)

2 Belgia, Francja i Włochy wprowadziły wiążące limity z sankcjami, a Holandia i Hiszpania wprowadziły limity 
bez sankcji. Ponadto Dania, Finlandia, Grecja, Austria i Słowenia wprowadziły zasady dotyczące spółek 
należących do skarbu państwa. (Źródło: sprawozdanie z postępu prac KE).
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proces uzyskania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w takich organach. Inne 
zaledwie popierały proaktywne inicjatywy i działania podejmowane przez spółki, które 
okazały się bardzo użyteczne, ale wciąż niewystarczające dla osiągnięcia odczuwalnych 
rezultatów. Dlatego warto odnotować, że zarówno jeśli chodzi o środki, jak i rezultaty, w 
całej UE panuje różnorodność.

We Francji odsetek kobiet w zarządach spółek francuskiego CAC 40 wzrósł między 
październikiem 2010 a styczniem 2012 r. o 10 punktów procentowych, osiągając 22,3%. We 
Włoszech, gdzie przyjęto w 2011 r. ustawę zobowiązującą spółki giełdowe i przedsiębiorstwa 
publiczne do obsadzenia kobietami jednej trzeciej stanowisk w organach zarządczych i 
kierowniczych do 2015 r., liczba kobiet w zarządach spółek giełdowych wzrosła w okresie od 
stycznia do października 2012 r. o 4,9 punktu procentowego.

W innych państwach członkowskich krajowa samoregulacja oraz inicjatywy w zakresie ładu 
korporacyjnego (takie jak kodeksy postępowania1) były ukierunkowane na zachęcanie spółek 
do powoływania większej liczby kobiet na najwyższe stanowiska.

Pozytywne efekty wiążących celów stanowią namacalny dowód, że spółki mogą dostosować 
się do środków zapewniających rekrutację przestrzegającą równowagi płci. Ponadto należy 
zauważyć, że w państwach członkowskich, gdzie nie przyjęto żadnych wiążących środków 
spółki nadal są dalekie od osiągnięcia akceptowalnej równowagi płci.

Solidne wspólne ramy mają zasadnicze znaczenie dla spółek zaangażowanych w działalność 
transgraniczną, ale również dla mobilności i perspektyw kariery w organach decyzyjnych 
wykwalifikowanych pracowników obojga płci. 

Wreszcie, aby skutecznie odpowiedzieć na wyzwania, jakimi UE musi stawić czoła w 
delikatnym kontekście kryzysu ekonomicznego, należy wykorzystać cały kapitał ludzki w 
celu zapewnienia wzrostu, konkurencyjności i lepszych wyników finansowych spółek. 
Działania mające na celu osiągnięcie większej równowagi pod względem płci w organach 
zarządczych przyczynia się do tego celu. 

Proponowana dyrektywa 

Wniosek ten – opierający się na zasadach równości, przejrzystości, uznawania zasług, 
sprawiedliwości, wspólnych procedurach i celach – ma wysoką wartość dodaną. Należy 
zauważyć, że zastosowanie się do obowiązków określonych w dyrektywie spowoduje 
ograniczone obciążenia administracyjne dla spółek. Dyrektywa przyczyni się do poprawy 
sprawiedliwości społecznej na rynku pracy, a także do wzrostu gospodarczego, dzięki 
pełnemu wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów, umiejętności i atutów, tak by 
właściwie wykorzystać potencjał ludzki w UE.

                                               

1 W Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Polsce Hiszpanii, Szwecji i 
Wielkiej Brytanii krajowe kodeksy ładu korporacyjnego zachęcają – w różnym stopniu – do wprowadzania 
różnorodności płciowej w organach zarządczych spółek.
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Ponadto wniosek ten jest zgodny z zasadami proporcjonalności i pomocniczości.

Cel dyrektywy:
Wniosek określa jasny cel, jakim jest osiągnięcie 40% udziału niedostatecznie 
reprezentowanej płci na stanowiskach niewykonawczych członków organów zarządczych we 
wszystkich spółkach giełdowych oraz odpowiednie ramy dla państw członkowskich i spółek z 
myślą o przeprowadzaniu skutecznych procedur w celu promowania równowagi płci w 
organach wszystkich spółek giełdowych. Poprawi to ład korporacyjny, oferując kobietom 
większe możliwości objęcia kierowniczych stanowisk decyzyjnych i poprawienia wyników 
ekonomicznych spółek dzięki swoim umiejętnościom.

Zakres dyrektywy:
Współsprawozdawczynie odnotowują, że we wniosku dotyczącym dyrektywy proponuje się 
tymczasowy środek mający na celu ustanowienie jasnej wspólnej strategii dla wszystkich 
państw członkowskich zmierzającej do realizacji wspólnego założenia: osiągnięcia celu 
dotyczącego obsadzenia najpóźniej do 2020 r. co najmniej 40% stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych prywatnych spółek giełdowych przez osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci i do 2018 r. w przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi.

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim uwzględnienie specyfiki krajowej przy 
dokonywaniu jej transpozycji. Dlatego też państwa członkowskie powinny ściśle 
współpracować ze spółkami i zainteresowanymi stronami w celu ustalenia właściwych 
procedur i mechanizmów, które pozwolą na osiągnięcie 40% celu przy jednoczesnym 
poszanowaniu terminu określonego w dyrektywie. 

Państwa członkowskie, które już wprowadziły skuteczny system, będą mogły zachować go 
pod warunkiem, że jest on równie skuteczny, co proponowany system z punktu widzenia 
realizacji celu dotyczącego obecności w zarządach co najmniej 40% niedostatecznie 
reprezentowanej płci. Ponadto państwa członkowskie będą musiały wprowadzić odpowiednie 
i odstraszające sankcje dla przedsiębiorstw, które będą naruszały przepisy dyrektywy. 

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, państwa 
członkowskie zapewniają realizację celu dotyczącego większej równowagi płci w spółkach.

Szczegółowe przepisy dotyczące spółek notowanych na giełdzie będących przedsiębiorstwami 
publicznymi
Nakazy sprawiedliwości i przejrzystości są silniejsze, jeżeli chodzi o spółki i przedsiębiorstwa 
będące w pełni bądź w części własnością państwa i które można nazwać przedsiębiorstwami 
publicznymi w myśl art. 2 lit. b) dyrektywy Komisji nr 2006/111/WE z dnia 16 listopada 
2006 r. „Przedsiębiorstwo publiczne” oznacza każde przedsiębiorstwo, na które organy 
publiczne mogą bezpośrednio lub pośrednio wywierać dominujący wpływ z racji bycia jego 
właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego lub ze względu na zasady, które nim 
rządzą. Z uwagi na gospodarczą i społeczną odpowiedzialność takich przedsiębiorstw, 
zwiększona przejrzystość i równość są elementami kluczowymi. Ponadto nie można 
zaprzeczyć, że sektor publiczny pełni rolę modelu w społeczeństwie i powinien 
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odzwierciedlać merytokrację i sprawiedliwość społeczną. Państwa członkowskie wywierają 
dominujący wpływ na takie spółki, a zatem dysponują większą liczbą instrumentów w celu 
szybszego wprowadzenia zmian. W tym sensie równość płci i zwiększenie udziału kobiet w
podejmowaniu decyzji gospodarczych jest podstawowym celem przedsiębiorstw 
państwowych. Dlatego też proponowana dyrektywa wymaga, by takie spółki wcześniej 
dostosowały się do obowiązku zrównoważonej reprezentacji w zarządach niż 
przedsiębiorstwa w sektorze prywatnym, tj. do 2018 r.

Główne elementy propozycji współsprawozdawczyń: 

Rozszerzenie zakresu stosowania:
Współsprawozdawczynie podkreślają znaczenie rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy 
w celu rzeczywistego zwiększenia jej skuteczności i wpływu na wszystkie spółki giełdowe.

- Niezależnie od ich wielkości, wszystkie spółki notowane na giełdzie powinny działać 
zgodnie z celem określonym w dyrektywie. Tego rodzaju wymóg jest uzasadniony zarówno 
odpowiedzialnością gospodarczą i społeczną przedsiębiorstw, jak i ich znaczeniem 
gospodarczym.

- Włączenie sektorów zdominowanych przez jedną płeć: spółki notowane na giełdzie 
działające we wszystkich sektorach powinny działać zgodnie z celem określonym w 
dyrektywie ze względu na ich znaczenie gospodarcze oraz na ich odpowiedzialność 
gospodarczą i społeczną.

Obowiązująca procedura:
Współsprawozdawczynie podkreślają, iż należy wyraźnie stwierdzić, że dyrektywa nakłada 
na państwa członkowskie i na przedsiębiorstwa obowiązek wprowadzenia odpowiednich 
procedur dla osiągnięcia celu poprzez przyjęcie skutecznych środków.

Większa przejrzystość procedury nominacji/wyboru niewykonawczych członków zarządu:
Współsprawozdawczynie zdecydowanie popierają większą przejrzystość procedury nominacji 
i wyboru członków zarządu, gdyż jest to jedyny sposób na skuteczne zagwarantowanie 
różnorodności oraz wyboru na podstawie kryteriów merytorycznych.

Zrównoważona reprezentacja: 
Aby zrealizować cel związany z równością płci, współsprawozdawczynie uważają, że 
przedsiębiorstwa powinny podjąć niezbędne kroki dla osiągnięcia co najmniej 40% 
reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci. W przypadku gdy w skład organu 
niewykonawczego wchodzi tylko trzech członków, a osiągniecie kwoty 40% dla danej płci 
jest niemożliwe, proporcja jeden do dwóch jest wystarczająca. 

Nieprzestrzeganie przepisów:
Współsprawozdawczynie sądzą, że przedsiębiorstwa, którym nie udało się spełnić celu, 
powinny wyjaśnić przyczyny, dla których nie zrealizowały celów lub nie wywiązały się ze 
zobowiązań, oraz wskazać, jakie konkretne rozwiązania zamierzają przyjąć, by rzeczywiście 
zagwarantować osiągnięcie celu lepszej równowagi płci.

Sankcje:
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Ponadto współsprawozdawczynie podkreślają, że państwa członkowskie muszą zadbać o to, 
by spółki giełdowe, które nie przyjęły, nie stosują lub nie przestrzegają przewidzianych 
procedur powołania lub wyboru dyrektorów niewykonawczych, podlegały skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom. Proponują one dodanie wykluczenia z 
zaproszeń do składania ofert do wykazu ewentualnych sankcji zaproponowanych przez 
Komisję.

Współsprawozdawczynie podkreślają znaczenie skutecznego monitorowania i przeglądu. W 
tym celu kluczowe jest, by państwa członkowskie przekazywały począwszy od 2017 r., a 
następnie co dwa lata, sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy.

Rozpowszechnianie informacji o dyrektywie i jej skuteczności:
Współsprawozdawczynie są przekonane, że należało będzie zorganizować kampanie 
informujące i komunikacyjne dla właściwego i skutecznego informowania zainteresowanych 
stron i obywateli o wpływie dyrektywy na gospodarkę i na społeczeństwo. Takie kampanie 
informacyjne będą kluczowe dla podniesienia świadomości spółek nienotowanych na giełdzie 
oraz dla zachęcenia ich do proaktywnego osiągnięcia równowagi płci.


