
CM\923157PT.doc PE502.184v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

3.1.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(02/2013)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado e da Câmara dos Representantes dos Países 
Baixos sobre a 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
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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.

Apresenta-se em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado e da Câmara 
dos Representantes do Reino dos Países Baixos sobre a proposta acima referida.
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ANEXO

Estados Gerais

Objeto:

Parecer fundamentado (subsidiariedade) sobre a proposta de diretiva 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 (COM(2012)0614)

Em conformidade com o procedimento estabelecido para o efeito, as Primeira e Segunda 
Câmaras dos Estados Gerais examinaram, à luz do princípio da subsidiariedade, a 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 (COM(2012)0614). Para o efeito, é aplicável o artigo 5.° do Tratado sobre a 
União Europeia e o Protocolo n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Pela presente, comunicamos a opinião da Primeira e da Segunda Câmara dos Estados Gerais 
do Reino dos Países Baixos. Foram enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao governo neerlandês.

Tanto uma maioria na Primeira como na Segunda Câmara dos Estados Gerais consideram que 
a proposta é incompatível com o princípio da subsidiariedade1. De acordo com este princípio, 
há lugar a uma intervenção a nível europeu apenas se isso for mais eficaz que uma ação a 
nível nacional, ou seja, se os próprios Estados-Membros não estiverem em condições de 
atingir satisfatoriamente os objetivos da ação proposta. No entendimento da Primeira e da 
Segunda Câmara dos Estados Gerais, não é esse o caso.

Nos termos do artigo 157.°, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a 
UE tem competência para desenvolver legislação que garanta a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego.  
A Comissão Europeia apresenta agora uma Diretiva que estabelece que os membros do sexo 
subrepresentado ocupem pelo menos 40 % dos postos de administrador não-executivo das 
empresas cotadas em bolsa. 

1 Formavam esta maioria na Primeira Câmara os grupos VVD, SP, PVV, CDA e ChristenUnie e na 
Segunda Câmara os grupos VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie e SGP.
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No entanto, a proposta não clarifica devidamente a necessidade das medidas propostas. 
Também não demonstra claramente por que razão cabe legislar a nível europeu para que este 
objetivo seja alcançado,  assim como não justifica claramente as razões que levam a 
estabelecer uma percentagem vinculativa de 40 %. Além disso, não clarifica de que modo isso 
representa uma distorção para o Mercado Interno, conforme refere a Comissão Europeia, e há 
aspetos pouco claros na elaboração da proposta de legislação.

A Comissão Europeia afirma que as políticas à escala nacional têm sido insuficientes para 
alcançar o objetivo da diretiva de aumentar o número de mulheres na direção das empresas. 
No entanto, é impossível concluir que as iniciativas nacionais carecem de êxito, dado que a 
maioria dessas iniciativas ainda se encontra numa fase preliminar e não teve a oportunidade 
de demonstrar a sua eficácia. Inclusivamente, é possível que a proposta europeia produza um 
efeito de distorção em relação a iniciativas nacionais que funcionam bem em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres.

As Primeira e Segunda Câmaras dos Estados Gerais reconhecem a importância da igualdade 
entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Para este efeito, a partir de 1 de janeiro de 
2013, entrou legalmente em vigor nos Países Baixos o objetivo de 30 % para as grandes 
empresas, tanto nos conselhos de fiscalização como nos conselhos de administração. O 
estabelecimento de uma legislação europeia  - com um objetivo, grupo-alvo e calendário 
diferentes, e prevendo a introdução de sanções -  iria interferir com esta iniciativa nacional e 
não daria tempo suficiente para que uma abordagem nacional pudesse produzir efeitos.

Além disso, a Comissão Europeia invoca a necessidade de harmonizar a política nacional com 
vista ao bom funcionamento do mercado interno. No entanto, não há evidência de que a 
existência de diferentes iniciativas nacionais em torno do objetivo da igualdade dos géneros 
produza um efeito de distorção no mercado interno. Esse poderia ser o caso se, em 
determinados países, o sexo subrepresentado não tivesse a oportunidade de trabalhar na 
direção de uma empresa, mas isso não se verifica.

Tão-pouco queda demonstrada a eficácia de estabelecer um objetivo vinculativo. Escasseiam 
os exemplos de países em que já se tentou aplicar esta abordagem, e inclusivamente nesses 
países, as iniciativas são tão recentes, que ainda não é possível apurar se a política tem êxito. 
Além disso, impondo uma obrigação generalizada às empresas cotadas em bolsa, não se pode 
ter devidamente em conta a situação específica de cada empresa. Também não há provas 
científicas suficientes de que o nível da percentagem obrigatória - 40 % - é o mais eficaz face 
ao objetivo que se pretende alcançar e à situação em que se encontram muitos 
Estados-Membros. Por conseguinte, é preferível esperar até que se disponha de resultados 
claros das iniciativas nacionais e permitir que os Estados-Membros possam retirar 
ensinamentos da avaliação dessas iniciativas, em vez de estabelecer nesta fase percentagens 
vinculativas.

Também não foi demonstrada a eficácia da modalidade proposta para concretizar a igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres, nomeadamente, através de “sanções adequadas e 
dissuasoras”. Há iniciativas nacionais desprovidas de sanções vinculativas que revelam uma 
tendência em ascensão no que toca à participação das mulheres na direção das empresas. Cabe 
por isso perguntar por que razão a Comissão Europeia deseja interferir nesta evolução, 
impondo sanções dissuasoras. Tão-pouco se clarifica quais os esforços que os 
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Estados-Membros deveriam ter de envidar em caso de aplicação de sanções e de 
incumprimento. Não é claro quando se pode afirmar que um Estado-Membro cumpre a 
diretiva proposta.

Por conseguinte, as Primeira e Segunda Câmaras dos Estados Gerais não vislumbram um 
valor acrescentado na necessidade de intervenção da Comissão Europeia através de um ato 
legislativo nas iniciativas nacionais, no âmbito da luta pela igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres na direção das empresas.


