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Tekst raportu: Uzasadniony wniosek parlamentu Szwecji, Riksdagu, 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))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu przedstawiono uzasadnioną opinia parlamentu szwedzkiego w sprawie wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Wniosek komisji w sprawie uzasadnionej opinii szwedzkiego Riksdagu

W oparciu o analizę przestrzegania zasady pomocniczości we wniosku Komisji dotyczącym 
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), którego dotyczy opinia komisji spraw cywilnych nr 
2012/13:CU14 zatytułowana „Analiza wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie, pod kątem zgodności z zasadą pomocniczości” Riksdag stwierdza, że wniosek w 
aktualnej postaci jest sprzeczny z tą zasadą. Uzasadnia on swą ocenę w przedstawiony poniżej 
sposób.

Głównym celem dyrektywy jest określenie środków służących zapewnieniu bardziej 
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych poprzez działania mające na celu przyspieszenie postępu w osiąganiu równowagi 
płci, przy jednoczesnym zapewnieniu spółkom dostatecznie długiego czasu na podjęcie 
niezbędnych środków. Celem wniosku jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
niedostatecznie reprezentowana płeć stanowić będzie przynajmniej 40% dyrektorów 
niewykonawczych spółek notowanych na giełdzie.

Zdaniem Riksdagu ważne jest zapewnienie większej równowagi płci w procesach 
decyzyjnych o charakterze gospodarczym. Uważa on za pozytywne podejmowanie inicjatywy 
w tak ważnej dziedzinie.

Jednak wniosek ten nie wydaje się uwzględniać faktu, że akcjonariusze w wielu państwach 
członkowskich mają duży wpływ na kierowanie przedsiębiorstwem. Sytuacja w Szwecji 
ilustruje trudności związane z proponowanym aktem prawnym. W kraju tym zarząd powołują 
akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. Zasiadanie w zarządzie opiera się na zaufaniu 
i członkowie zarządu nie są pracownikami w rozumieniu prawa pracy. Zarząd reprezentuje 
akcjonariuszy i jest odpowiedzialny za organizację przedsiębiorstwa i zarządzanie nim. 
Akcjonariusze mają ostateczną władzę w przedsiębiorstwie i mogą w każdej chwili odwołać 
zarząd. Jednak w myśl proponowanych przepisów powoływanie członków zarządu opierałoby 
się na swego rodzaju podejściu prawa pracy, co nie jest zgodne z tym systemem. Ponadto 
trudności transgraniczne w tej dziedzinie nie są aż tak poważne, aby uzasadnione było 
regulowanie tej kwestii na szczeblu UE.

Zdaniem Riksdagu regulowanie kwestii wyboru członków zarządu przez akcjonariuszy 
powinno pozostać w gestii poszczególnych państw członkowskich. Ocenia się, że na dzień 
dzisiejszy należy prowadzić dalsze prace w tej dziedzinie na szczeblu krajowym, stosując 
różne środki w celu wzmocnienia równouprawnienia w przedsiębiorstwach. W Szwecji 
notowane na giełdzie spółki posiadają komisję identyfikacyjną w ramach istniejącego już 
systemu samoregulacji. W systemie tym obowiązują również zasady mówiące o dążeniu do 
równej reprezentacji płci. Musi istnieć możliwość wpływania na postawę akcjonariuszy w 
inny sposób. Musi istnieć możliwość dostosowania środków, jakie należy podjąć, do 
warunków panujących w poszczególnych państwach członkowskich pod względem struktury 
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własności, zasad kierowania przedsiębiorstwem oraz innych działań na rzecz 
równouprawnienia.

Biorąc pod uwagę wniosek w aktualnej formie Riksdag nie uważa, aby istniały wystarczające 
powody ku podjęciu środków na szczeblu UE. Uznaje on, że cel polegający na zapewnieniu 
równouprawnienia w podejmowaniu decyzji w kwestiach gospodarczych można skuteczniej 
realizować za pomocą środków podejmowanych na szczeblu krajowym.


