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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek ma na celu promowanie równości płci w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych, zwłaszcza w spółkach giełdowych, zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu UE oraz 
wykorzystanie istniejącej puli talentów kandydatów w celu równiejszej reprezentacji płci w 
organach spółek, co przyczyni się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, zwiększenia wskaźnika zatrudnienia do 75% do 
2020 r.
Sprawozdawczyni wyraża poparcie dla celów wniosku. W szczególności z zadowoleniem 
przyjmuje wybór dyrektywy jako narzędzia ustanowienia jednolitego systemu prawnego w 
Unii i zwiększenia pewności prawa, a także zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
wynikających z odmiennego stosowania i wdrażania przez państwa członkowskie zasad 
równości płci w organach spółek.

Promowanie równości kobiet i mężczyzn jest jednym z głównych celów UE, co znajduje 
odzwierciedlenie w jej Traktatach (art. 3 ust. 3 Traktatu UE oraz art. 8 i 157 TFUE), jak 
również w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 23). Instytucje UE podjęły 
wielokierunkowe działania w celu promowania równości płci w procesie podejmowania 
decyzji gospodarczych. W 2010 r. Komisja uznała równość w procesie podejmowania decyzji 
za jeden z priorytetów Karty kobiet (COM(2010) 78 final) i swojej strategii na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn 2010–2015 (COM(2010) 491 final). W marcu 2011 r. wiceprzewodnicząca 
Komisji Viviane Reding podjęła inicjatywę „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla 
Europy”, w której wzywała spółki giełdowe do dobrowolnego zobowiązania się do 
zwiększenia udziału kobiet w organach spółek do 40% do 2020 r. Podpisy pod 
zobowiązaniem można było składać przez rok, lecz ostatecznie złożyły je jedynie 24 spółki. 
Pomimo podejmowanych działań, w kadrze kierowniczej spółek nadal brak jest równowagi 
płci. Według danych Komisji kobiety zajmują obecnie 15,8% stanowisk w organach 
największych spółek giełdowych. Postępy w poprawie tej sytuacji dokonują się powoli; w 
skali roku odnotowano zaledwie 0,6-procentową poprawę. Rezultaty różnią się w zależności 
od państwa członkowskiego. 

Wniosek Komisji popierają wszyscy komisarze, których zakres kompetencji obejmuje sprawy 
gospodarcze: wiceprzewodniczący Antonio Tajani (przemysł i przedsiębiorczość), 
wiceprzewodniczący Joaquin Almunia (konkurencja), wiceprzewodniczący Olli Rehn 
(sprawy gospodarcze i walutowe), komisarz Michael Barnier (rynek wewnętrzny i usługi) i 
komisarz László Andor (zatrudnienie i sprawy społeczne), jak również wiceprzewodnicząca
Viviane Reding. 

Sprawozdawczyni wskazuje kilka obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla komisji i 
którym poświęcono więcej uwagi w niniejszym sprawozdaniu. Chodzi mianowicie o 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, pewność prawa w kontekście spółek i odzwierciedlenie 
preferencji konsumentów w procesie podejmowania decyzji w spółce. Sprawozdawczyni 
poświęciła należną uwagę niestabilnej sytuacji gospodarczej w UE i wskazała, w jaki sposób 
przedmiotowy wniosek może przyczynić się do osiągnięcia stabilności finansowej i wzrostu 
gospodarczego w perspektywie długookresowej.
Według danych KE kobiety decydują o ok. 70% światowych wydatków konsumpcyjnych. 
Dlatego też obsadzenie stanowisk kierowniczych większą liczbą kobiet może oznaczać lepsze 
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zrozumienie mechanizmów ekonomicznych i wyborów konsumenckich. Produkty i usługi, 
które lepiej odpowiadają potrzebom i preferencjom konsumentów, mogą zwiększyć sprzedaż. 

Innym kluczowym elementem jest zapewnienie pewności prawa spółkom działających w 
więcej niż jednym państwie członkowskim. Obecnie istnieją rozbieżności w zasadach, na 
jakich w UE dokonują się postępy w osiąganiu równości płci w organach spółek. Takie 
rozbieżności mają negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku. Spółki 
prowadzące operacje transgraniczne potrzebują spójnych, solidnych ram prawnych, aby w 
pełni korzystać z dostępu do jednolitego rynku i osiągnąć odpowiednie wyniki gospodarcze. 

Jeśli chodzi o obecne środowisko gospodarcze, wiele badań jakościowych wykazało, że 
istnieje pozytywny związek między zróżnicowaniem płci na poziomie ścisłego kierownictwa 
a wynikami finansowymi spółki i jej rentownością. Z tego powodu zwiększenie reprezentacji 
kobiet w organach spółek giełdowych w Unii jest nie tylko zgodne z zasadą równości płci i 
niedyskryminacji, lecz także może mieć pozytywny wpływ na organizację pracy w tych 
spółkach i ich wyniki finansowe.

W kontekście starzenia się społeczeństwa w UE sprawozdawczyni uważa, że 
niewykorzystywanie potencjału połowy ludności Europy na stanowiskach w organach spółek 
może spowolnić rozwój naszej gospodarki, odbudowę naszych struktur finansowych i 
wykorzystanie możliwości dostępnego kapitału ludzkiego. 

W swoich poprawkach sprawozdawczyni wzywa również państwa członkowskie do 
zachęcenia spółek do tego, by osiągały i zgłaszały postępy w respektowaniu zasad równości 
płci w swoich organach, w ułatwianiu dostępu kobiet do sieci biznesowych i kreowaniu 
polityki zarządzania zasobami ludzkimi w sposób, który wspiera pulę kobiet, których rozwój 
zawodowy się obserwuje.
Proponowane poprawki są zrównoważone i potwierdzają pierwotny dokument, wzmacniając 
go w wyżej opisanych aspektach. Wprowadzenie niniejszych poprawek poprawi aspekt 
pewności prawa we wniosku i wzmocni kluczowe zasady równości płci, co zapewni zgodność 
z art. 23 karty praw podstawowych, art. 8 i 157 TFUE.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kobiety decydują o ok. 70% 
światowych wydatków konsumpcyjnych; 
dlatego też obsadzenie stanowisk 
kierowniczych większą liczbą kobiet może 
oznaczać lepsze zrozumienie 
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mechanizmów ekonomicznych i wyborów 
konsumenckich. Produkty i usługi, które 
lepiej odpowiadają potrzebom i 
preferencjom konsumentów, mogą 
zwiększyć sprzedaż.

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, 
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.

(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, 
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 organizację pracy w tych spółkach i ich 
wyniki finansowe.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
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podjąć działania w celu zachęcenia do 
wymiany najlepszych praktyk i 
promowania osiągnięć spółek, w których 
zapewniono równowagę płci w składzie 
organów.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Różne rodzaje zasad, na jakich w 
różnych państwach członkowskich 
dokonują się postępy w osiąganiu 
równości płci w organach spółek, mogą 
tworzyć rozbieżności i utrudniać 
swobodny przepływ kapitału biznesowego 
i usług; będą miały również niejednakowe 
konsekwencje dla funkcjonowania 
jednolitego rynku. Spółki prowadzące 
operacje transgraniczne potrzebują 
spójnych, solidnych ram prawnych, aby w 
pełni korzystać z dostępu do jednolitego 
rynku i osiągnąć odpowiednie wyniki 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W kontekście starzenia się 
społeczeństwa i niedoboru 
wykwalifikowanej siły roboczej 
niewykorzystywanie potencjału połowy 
ludności Europy na stanowiskach w 
organach spółek może oddalić możliwości 
rozwoju naszej gospodarki i spowolnić 
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odbudowę naszych struktur finansowych.
Jeśli połowy puli talentów nie rozważa się 
nawet przy obsadzaniu stanowisk 
kierowniczych, naraża się sam proces 
powoływania i jego jakość, co może 
zwiększyć nieufność wobec struktur 
władzy w przedsiębiorstwach i 
doprowadzić do ograniczenia skutecznego 
wykorzystania dostępnego kapitału 
ludzkiego. Systematyczne uwzględnianie 
odpowiednich kandydatów obu płci 
zapewni to, że nowi członkowie organów 
spółek będą wybierani spośród 
najlepszych kandydatów, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet, i że społeczeństwo 
będzie właściwie odzwierciedlone w 
procesie podejmowania decyzji w 
spółkach.

Or. en

Poprawka 6
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

Nie ma powodu, aby wykluczać spółki, w których osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci stanowią mniej niż 10% siły roboczej, ponieważ zachęca to do 
utrzymania obecnego stanu rzeczy.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Niezależnie od składu czy sposobu 
organizacji zarząd jest i musi pozostać 
organem kolegialnym reprezentującym 
zbiorczo udziałowców. Wymaga się, aby w 
każdej sytuacji działał w interesie spółki.
Uwagę powinno się poświęcić zwłaszcza 
równowadze płci w zarządzie i 
zapewnieniu równej reprezentacji obu 
płci, tak aby odpowiednio odzwierciedlić 
interesy udziałowców i ogólną strukturę 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
tworzyć odpowiedni zachęty, aby nakłonić 
spółki do osiągania i zgłaszania postępów 
w zapewnianiu respektowania zasad 
równości płci w swoich organach;
umożliwianiu udziałowcom znalezienia 
wysoko wykwalifikowanych kandydatek i 
stymulowania wymiany informacji i 
najlepszych praktyk; ułatwieniu dostępu 
kobiet do istotnych sieci biznesowych w 
celu rozwoju przedsiębiorstwa; kreowaniu 
polityki zarządzania zasobami ludzkimi w 
celu wspierania puli kobiet, których 
rozwój zawodowy się obserwuje, i w 
zapewnianiu braku dyskryminacji ze 
względu na płeć.

Or. en
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nieważność lub stwierdzenie 
nieważności powołania lub wyboru 
dyrektorów niewykonawczych dokonanego 
w sposób sprzeczny z przepisami 
krajowymi przyjętymi na podstawie art. 4 
ust. 1, orzeczone przez organ sądowy.

b) nieważność lub stwierdzenie 
nieważności powołania lub wyboru 
dyrektorów niewykonawczych dokonanego 
w sposób sprzeczny z przepisami 
krajowymi przyjętymi na podstawie art. 4 
ust. 1, orzeczone przez organ sądowy. Ani 
nieważność ani stwierdzenie nieważności 
powołania lub wyboru dyrektorów 
niewykonawczych nie powinny w żaden 
sposób wpływać na ważność decyzji 
podejmowanych przez organ spółki.

Or. en


