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Ref: Avizul motivat al Senatului și Camerei Reprezentanților ale Regatului Țărilor de 
Jos 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, spre informare, avizul motivat al Senatului și Camerei 
Reprezentanților ale Regatului Țărilor de Jos referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Situația generală

Ref:

Avizul motivat (subsidiaritate) 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)

Senatul și Camera Reprezentanților ale Regatului Țărilor de Jos au examinat, în conformitate 
cu procedura stabilită în acest sens, 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) din perspectiva principiului 
subsidiarității. Astfel, Senatul și Camera au aplicat articolul 5 din TUE și protocolul nr. 2 din 
TFUE în ceea ce privește aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

Scopul acestei scrisori este de a vă informa cu privire la poziția adoptată de Senatul și Camera 
Reprezentanților ale Regatului Țărilor de Jos. Au fost trimise scrisori identice Parlamentului 
European, Consiliului și Guvernului Țărilor de Jos.

În același timp, s-a constatat în cadrul Senatului și Camerei Reprezentanților o majoritate1

care consideră că propunerea nu este conformă cu principiul subsidiarității. În conformitate cu 
principiul subsidiarității, Uniunea nu intervine decât dacă acțiunea sa se dovedește mai 
eficientă decât acțiunea la nivel național, adică dacă obiectivul acțiunii propuse nu poate fi 
atins în mod satisfăcător de statele membre însele. Acesta nu este cazul, după opinia Senatului 
și al Camerei Reprezentanților a Statelor generale.

În temeiul articolului 57, alineatul (3) din TFUE, Uniunea trebuie să adopte măsuri legislative 
care vizează să asigure aplicarea principiului egalității de șanse și a egalității de tratament 
între bărbați și femei pe piața muncii. Comisia Europeană prezintă astăzi o directivă care 
stabilește că, în cadrul societăților cotate la bursă, membrii sexului subreprezentat să ocupe 
cel puțin 40% din posturile de administratori neexecutivi.

1 Această majoritate a fost compusă în Senat de grupurile VVD, SP, PVV, CDA și ChristenUnie și în Camera 
Reprezentanților de grupurile VVS, SP, PVV, CDA, ChristenUnie și SGP.
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Or, propunerea nu demonstrează în mod suficient necesitatea măsurilor propuse.
Pe lângă aceasta, motivul pentru care legislația trebuie stabilită la nivel european pentru a 
atinge obiectivul urmărit nu este foarte clar. La rândul lui, procentul obligatoriu de 40% nu 
este clar explicat. În plus, nu vedem clar în cel fel piața internă ar fi, în caz contrar, perturbată, 
așa cum susține Comisia Europeană, iar formularea legislației propuse conține fragmente 
imprecise.
Comisia Europeană precizează că politica națională s-a dovedit insuficientă pentru a permite 
atingerea obiectivului directivei, și anume o prezență mai importantă a femeilor în conducerea 
întreprinderilor. Or, nu se poate concluziona că inițiativele naționale nu au înregistrat succese, 
dat fiind faptul că majoritatea inițiativelor în curs se află încă în fază incipientă și nu au avut 
ocazia să-și demonstreze eficacitatea. Este chiar probabil ca propunerea europeană să aibă un 
efect perturbator asupra bunei funcționări a inițiativelor naționale luate în domeniul acțiunilor 
în favoarea egalității dintre bărbați și femei.

Senatul și Camera Reprezentanților recunosc importanța pe care o reprezintă egalitatea între 
femei și bărbați pe piața muncii. În acest sens, trebuie subliniat că, de la 1 ianuarie 2013, 
obiectivul de 30% este în vigoare în Țările de Jos pentru marile companii, atât pentru 
consiliile de administrație, cât și pentru consiliile de supraveghere. Stabilirea unei 
reglementări europene - cu un obiectiv diferit, un alt grup-țintă, un alt calendar și introducerea 
de sancțiuni - ar contracara inițiativa națională și nu ar oferi demersului național suficient 
timp pentru a da rezultate.

În paralel, Comisia Europeană insistă asupra necesității de a armoniza politica națională în 
serviciul bunei funcționări a pieței interne. Totuși, nimic nu dovedește că existența diferitelor 
inițiative naționale în favoarea luptei pentru egalitatea dintre bărbați și femei ar avea un efect 
perturbator asupra funcționării pieței interne. Aceasta s-ar putea întâmpla dacă sexul 
subreprezentat în anumite țări nu ar avea nicio șansă de a lucra în vârful ierarhiei 
întreprinderilor. Lucrurile nu stau așa.

Nimic nu dovedește nici eficacitatea instaurării unui obiectiv obligatoriu. Există exemple rare 
de țări în care acest demers a fost deja adoptat și, chiar și în aceste țări, inițiativele au fost 
lansate de prea puțin timp pentru ca să se poată stabili dacă politica a dat rezultate pozitive. În 
plus, instituirea unei obligații generale privind societățile cotate la bursă nu ar permite să se 
țină seama într-o măsură suficientă de situația specifică a întreprinderilor. Pe lângă aceasta, nu 
este demonstrat în mod suficient din punct de vedere științific că procentajul impus, de 40%, 
ar fi cel mai eficient pentru a contribui la atingerea obiectivului urmărit și pentru a răspunde 
situației pe care o cunosc numeroase state membre. Ar fi preferabil să se aștepte rezultatele 
probante ale inițiativelor naționale și de a permite statelor membre să tragă învățămintele din 
evaluarea acestor inițiative naționale, decât stabilirea în acest stadiu de procentaje obligatorii.

Nu este demonstrat nici faptul că modalitatea propusă pentru a garanta egalitatea de șanse pentru 
bărbați și femei, și anume de a aplica sancțiuni „proporționale și disuasive”, ar fi eficace. Există 
inițiative naționale care nu prevăd sancțiuni obligatorii și care lasă să se întrevadă o tendință 
spre ameliorare a participării femeilor în vârful ierarhiei întreprinderilor. Întrebarea care se 
pune este de a ști de ce Comisia Europeană asociază acest dosar obligației de a impune 
sancțiuni disuasive. Nu este clar nici ce eforturi ar trebui să depună statele membre, nici când 
aceste sancțiuni ar trebui impuse, nici care ar fi situațiile de nerespectare. Nu există un criteriu 
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de evaluare a respectării de către statele membre a directivei propuse.

În sfârșit, Senatul și Camera Reprezentanților nu văd în ce constă valoarea adăugată pe care o 
aduce, nici necesitatea pe care o prezintă o ingerință, tradusă printr-o reglementare, a 
Comisiei Europene în inițiativele existente în domeniul luptei pentru egalitatea de șanse dintre 
bărbați și femei la conducerea societăților.


