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Ref: Avizul motivat al Parlamentului suedez referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen 
în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri 
conexe
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului suedez referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Propunere de aviz motivat a comisiei Parlamentului suedez

În cadrul examinării aplicării principiului subsidiarității în propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe prezentată de 
Comisie (COM(2012)0614), care face obiectul raportului Comisiei pentru afaceri civile nr. 
2012/13:CU14 – Examinarea subsidiarității în propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe, Parlamentul suedez este de părere 
că textul propunerii nu este conform cu principiul subsidiarității.  Motivele avansate de 
parlament sunt următoarele.

Obiectivul general al directivei este de a stabili măsuri care să asigure o reprezentare mai 
echilibrată a bărbaților și femeilor în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate 
la bursă și acțiuni de accelerare a progreselor în direcția unui echilibru de gen, întreprinderile 
beneficiind de suficient timp pentru a efectua demersurile necesare în acest sens. Propunerea 
are ca obiectiv ca sexul subreprezentat să constituie cel puțin 40% din administratorii
neexecutivi ai societăților cotate la bursă.

Parlamentul suedez consideră că trebuie să se asigure un echilibru de gen mai bun în ceea ce 
privește participarea la deciziile economice. Parlamentul mai consideră că este vorba de o 
inițiativă pozitivă într-un domeniu de o asemenea importanță.

Cu toate acestea, textul nu pare să fie adaptat situației în care acționarii în multe state membre 
au o influență decisivă asupra conducerii societății. Situația din Suedia ilustrează bine 
dificultățile legate de reglementarea propusă. În Suedia, consiliul este numit de acționari. 
Misiunea sa se bazează pe un raport de încredere și nu constituie o angajare în sensul juridic 
al termenului. Consiliul reprezintă acționarii și are responsabilitatea organizării și gestionării 
societății. Acționarii dețin cea mai mare putere în cadrul societății și au posibilitatea de a 
demite oricând consiliul. Or, textul propus presupune introducerea în practică a unui 
mecanism cu caracter juridic în desemnarea administratorilor, fapt incompatibil cu 
funcționarea actuală. Pe lângă aceasta, problemele de natură transfrontalieră în acest domeniu 
nu sunt de o amploare care să justifice reglementarea acestui aspect la nivelul Uniunii 
Europene.

Parlamentul suedez consideră că regulile aplicabile desemnării administratorilor de către 
acționari ar trebui să rămână în competența fiecărui stat membru. Parlamentul mai consideră 
că diversele acțiuni de consolidare a echilibrului de gen în cadrul societăților trebuie să fie 
duse în continuare la nivel național. În Suedia, societățile cotate la bursă au instituit un 
comitet de denumire în cadrul autoreglementării în vigoare. Această autoreglementare 
prevede, de asemenea, reguli care să asigure echilibrul de gen. Obiectivul este de a schimba 
într-un alt mod comportamentul acționarilor. Acțiunile care trebuie întreprinse trebuie să fie 
adaptate condițiilor existente în diversele state membre în ceea ce privește structura 
acționariatului, modul de conducere a societăților și alte acțiuni în favoarea echilibrului de 
gen.
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Parlamentul suedez consideră că propunerea, în forma sa actuală, nu justifică adoptarea de 
măsuri la nivelul Uniunii. Parlamentul mai consideră că acțiunile naționale permit mai bine 
atingerea obiectivului de echilibru de gen în cadrul structurilor decizionale economice.


