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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre a proposta de diretiva do 
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e mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em 
bolsa e a outras medidas conexas
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Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado, em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente no que respeita à conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Junto se transmite, para conhecimento, um parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre 
a proposta em referência.
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ANEXO

Proposta de parecer fundamentado do Parlamento sueco 

No âmbito do exame da aplicação do princípio da subsidiariedade à proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres 
no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 
conexas, apresentada pela Comissão (COM(2012)0614), que é objeto do relatório da 
comissão dos assuntos em matéria civil n º 2012/13: CU14 - exame da subsidiariedade da 
proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de 
administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa -, o Parlamento sueco entende 
que o texto da proposta é incompatível com o princípio da subsidiariedade.  As razões 
avançadas pelo Parlamento são expostas seguidamente.

O objetivo geral da presente diretiva consiste em prever medidas tendentes a garantir uma 
representação mais equilibrada entre homens e mulheres no cargo de administrador não-
executivo das empresas cotadas em bolsa, estabelecendo medidas destinadas a acelerar os 
progressos alcançados na via da paridade entre homens e mulheres, dispensando às empresas 
um prazo suficiente para procederem às adaptações necessárias. A proposta visa que as 
mulheres, que se encontram subrepresentadas, passem a constituir, pelo menos, 40% dos 
administradores não-executivos das empresas cotadas em bolsa.

O Parlamento sueco considera que cabe melhorar muito mais o equilíbrio da representação de 
homens e mulheres nas decisões económicas. Considera igualmente que se trata de uma 
iniciativa positiva num domínio desta importância.

Porém, o texto não parece dar aos acionistas de inúmeros Estados-Membros uma influência 
decisiva na governação da empresa. A situação na Suécia ilustra bem as dificuldades com que 
o texto proposto se iria deparar. Na Suécia, o conselho é nomeado pelos acionistas. A sua 
missão baseia-se numa  relação de confiança, e não constitui uma designação na aceção 
jurídica do termo. O conselho representa os acionistas e é responsável perante a organização e 
a administração da sociedade. Os acionistas detêm poder supremo no seio da empresa, 
incluindo o de demitir o conselho a qualquer momento. Sucede que o texto proposto 
pressupõe a introdução na prática de um mecanismo de natureza jurídica aquando da 
designação dos administradores, o que é dificilmente compatível com o funcionamento atual. 
Além disso, os problemas de natureza transfronteiriça não são de molde a justificar um 
regulamento da questão ao nível da União Europeia.

As regras aplicáveis à designação dos administradores pelos acionistas deveriam, no 
entendimento do Parlamento sueco, continuar a ser da competência de cada Estado-Membro. 
Considera que as várias ações tendentes a reforçar a paridade no seio das empresas devem 
continuar a ser levadas a cabo à escala nacional. Na Suécia, as sociedades cotadas em bolsa 
criaram um comité de nomeação no âmbito da autoregulamentação em vigor. Esta 
autoregulamentação prevê igualmente regras tendentes a garantir a paridade entre homens e 
mulheres. O objetivo consiste em influenciar de outro modo o comportamento dos acionistas. 
As ações a levar a cabo devem ser adaptadas às condições prevalecentes nos vários 
Estados-Membros quanto à estrutura de acionistas, ao modo de direção das empresas e às 
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restantes ações em prol da paridade.

Na ótica do Parlamento sueco, a proposta em apreço não justifica a adoção de medidas à 
escala da União. É de opinião que uma ação à escala nacional permite alcançar melhor o 
objetivo de paridade no seio das estruturas de decisão económica.


