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Tekst raportu: Uzasadniona opinia senatu i izby przedstawicieli Królestwa Niderlandów 
dotycząca 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))

Na mocy art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
parlamenty państw członkowskich mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji uzasadnioną opinię przedstawiającą 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 załączniku znajdą Państwo uzasadnioną opinię senatu i izby przedstawicieli Królestwa 
Niderlandów w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Stany Generalne

Przedmiot:

Uzasadniona opinia (w sprawie zasady pomocniczości) dotycząca wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie 
(COM(2012)0614)

Izba Pierwsza i Izba Druga Stanów Generalnych przeanalizowały pod kątem zasady 
pomocniczości – zgodnie z przewidzianą w tym celu procedurą – wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie (COM(2012)0614). Zastosowały w ten sposób art. 5 
Traktatu o UE i Protokół nr 2 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

W niniejszym piśmie przedstawiono opinię Izby Pierwszej i Izby Drugiej Stanów 
Generalnych. Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i rządowi niderlandzkiemu.

Zarówno w Izbie Pierwszej, jak i Izbie Drugiej Stanów Generalnych większość uznała, że 
wniosek jest sprzeczny z zasadą pomocniczości. Zgodnie z zasadą pomocniczości Europa 
interweniuje tylko wtedy, gdy jej działanie okazuje się skuteczniejsze niż działanie na 
szczeblu krajowym, tj. gdy cele proponowanego działania nie mogą zostać zadowalająco 
osiągnięte samodzielnie przez państwa członkowskie. Izba Pierwsza i Izba Druga Stanów 
Generalnych nie uważają, by taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku.

Zgodnie z art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia jest obowiązana 
przyjąć środki legislacyjne zmierzające do zapewnienia stosowania zasady równości szans 
i równości traktowania mężczyzn i kobiet na rynku pracy. Komisja Europejska proponuje 
obecnie dyrektywę stanowiącą, że w spółkach notowanych na giełdzie osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci muszą zajmować co najmniej 40% stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych.

1 W Izbie Pierwszej na większość tę składają się grupy VVD, SP, PVV, CDA i ChristenUnie, a w Izbie Drugiej 
– grupy VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie i SGP.
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Jednakże we wniosku nie wykazano dostatecznie konieczności wprowadzenia 
proponowanych środków. Poza tym nie bardzo jasny jest powód, dla którego osiągnięcie 
pożądanego celu wymagałoby wprowadzenia prawodawstwa na szczeblu europejskim. Wybór 
wiążącego poziomu 40% również nie został jasno uzasadniony. Ponadto nie wiadomo 
dokładnie, do jakich zakłóceń rynku wewnętrznego miałoby dojść w przeciwnym razie, jak 
twierdzi Komisja Europejska, zaś brzmienie proponowanego aktu prawnego cechują 
nieścisłości.

Komisja Europejska wskazuje, że polityka krajowa okazała się niewystarczająca do 
osiągnięcia celu ustanowionego w dyrektywie, tj. do zwiększenia obecności kobiet na czele 
przedsiębiorstw. Nie można jednak twierdzić, że inicjatywy krajowe nie zakończyły się 
powodzeniem, zważywszy, że inicjatywy realizowane obecnie w większości znajdują się 
w fazie początkowej i nie miały jeszcze szansy wykazać swojej skuteczności. Można wręcz 
przypuszczać, że wniosek europejski spowoduje skutki zakłócające dobre funkcjonowanie 
inicjatyw krajowych na rzecz równości mężczyzn i kobiet.

Izba Pierwsza i Izba Druga Stanów Generalnych zgodnie uznają znaczenie równości kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy. W związku z tym należy odnotować, że od dnia 1 stycznia 2013 r. 
w Holandii w wielkich spółkach obowiązuje poziom 30%, zarówno w radach 
administracyjnych, jak i w radach nadzorczych. Wprowadzenie przepisów europejskich –
przewidujących inny poziom procentowy, inną grupę docelową, inny harmonogram oraz 
wprowadzenie sankcji – podważyłoby inicjatywę krajową i sprawiłoby, iż zabrakłoby czasu 
na to, by podejście krajowe przyniosło rezultaty.

Równolegle Komisja Europejska powołuje się na konieczność harmonizacji polityki krajowej 
w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Nic nie wskazuje na to, 
by istnienie różnych inicjatyw krajowych na rzecz równości mężczyzn i kobiet skutkowało 
zakłóceniem funkcjonowania rynku wewnętrznego. Mogłoby tak być, gdyby osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci w niektórych krajach nie miały żadnych szans na 
pracę na szczycie hierarchii przedsiębiorstw. Taka sytuacja jednak nie zachodzi.

Nic nie wskazuje też, by wprowadzenie wiążącego celu było skuteczne. Podejście to 
wypróbowano jak dotąd w niewielu krajach, a nawet w tych krajach inicjatywy wprowadzono 
zbyt niedawno, by można uznać, że polityka ta przyniosła korzystne rezultaty. Ponadto 
wprowadzenie prawnego obowiązku dotyczącego przedsiębiorstw notowanych na giełdzie nie 
pozwoliłoby na wystarczające uwzględnienie szczególnej sytuacji przedsiębiorstw. Przy tym 
brakuje wystarczających dowodów naukowych na to, że narzucony poziom procentowy, 40%, 
to najistotniejszy czynnik przyczyniający się do osiągnięcia pożądanego celu i najlepsza 
reakcja na sytuację panującą w wielu państwach członkowskich. Zamiast określać wiążące 
poziomy procentowe na obecnym etapie, warto by poczekać na potwierdzone wyniki 
inicjatyw krajowych i umożliwić państwom członkowskim wyciągnięcie wniosków z oceny 
tych inicjatyw.

Nie dowiedziono też, że skuteczna jest proponowana metoda zagwarantowania równości 
mężczyzn i kobiet, tj. wprowadzenie „właściwych i odstraszających” sankcji. Istnieją 
inicjatywy krajowe, w ramach których nie przewiduje się wiążących sankcji, a w których 
wyniku pojawia się tendencja do wzrostu obecności kobiet na szczycie hierarchii 
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przedsiębiorstw. Nasuwa się przy tym pytanie, dlaczego Komisja Europejska uzupełnia 
przedmiotowe uregulowania obowiązkiem nakładania odstraszających sankcji. Nie wiadomo 
też, jakie wysiłki powinny podjąć państwa członkowskie, kiedy należałoby stosować sankcje, 
ani też kiedy można by mówić o nieprzestrzeganiu przepisów. Brakuje kryterium oceny 
pozwalającego stwierdzić, kiedy państwa członkowskie spełniają wymogi proponowanej 
dyrektywy.

Podsumowując, Izba Pierwsza i Izba Druga Stanów Generalnych nie widzą wartości dodanej 
ani konieczności ingerowania przez Komisję Europejską – za pomocą przepisów –
w istniejące inicjatywy na rzecz równości szans mężczyzn i kobiet na czele przedsiębiorstw.


