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Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa, 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)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą 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.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Izby Gmin Zjednoczonego 
Królestwa w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia Izby Gmin

przedłożona przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zgodnie z art. 6 
Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

dotycząca

projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i 

odnośnych środków
16433/121

Ramy wyznaczone przez Traktat w zakresie oceny zgodności z zasadą pomocniczości

1. U podstaw zasady pomocniczości leży chęć zapewnienia tego, by decyzje były 
podejmowane na poziomie możliwie najbliższym obywatelom Unii. Zasada ta jest 
zdefiniowana w art. 5 ust. 3 Traktatu UE:

„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa 
Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie 
na poziomie Unii”.

2. Instytucje UE muszą stale czuwać nad poszanowaniem2 zasady pomocniczości zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w Protokole (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności.

3. W związku z tym przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego Komisja 
musi przeprowadzić szerokie konsultacje, a konsultacje te, w stosownym przypadku, powinny 
uwzględniać wymiar regionalny i lokalny3.

4. Na mocy art. 5 Protokołu (nr 2) „Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać 
szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności”. Takie stwierdzenie powinno zawierać:

 dane umożliwiające ocenę skutków finansowych wniosku;

 w przypadku dyrektywy dane umożliwiające ocenę skutków wniosku dla 
                                               
1 COM(2012) 614.
2 Art. 1 Protokołu (nr 2).
3 Art. 2 Protokołu (nr 2).
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ustawodawstwa krajowego oraz, w stosownym przypadku, dla ustawodawstwa 
regionalnego; oraz

 uzasadnienie wskaźnikami jakościowymi, a tam, gdzie to możliwe, ilościowymi, że 
dany „cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii”.

W szczegółowym stwierdzeniu powinno się także wziąć pod uwagę konieczność 
zminimalizowania wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na 
UE, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli oraz to, 
by takie obciążenia były współmierne do zamierzonego celu.

5. Na mocy art. 5 ust. 3 i art. 12 lit. b) Traktatu UE parlamenty narodowe czuwają nad 
przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole (nr 2), 
zwaną procedurą uzasadnionej opinii.

Poprzedni Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

6. W poprzednim Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączonym do traktatu z Amsterdamu, przedstawiono przydatne wytyczne określające 
właściwy sposób stosowania zasady pomocniczości. Wytyczne te pozostają istotnym 
wskaźnikiem w zakresie zgodności z zasadą pomocniczości. Komisja potwierdziła chęć 
dalszego korzystania z protokołu amsterdamskiego jako wytycznych do oceny zgodności i 
zaleca, aby inni postąpili podobnie4.

                                               
4 Zob. s. 2–3 sprawozdań w sprawie pomocniczości i proporcjonalności z 2010 r. i 2011 r. (COM(2010)547 i COM(2011)344).

„Aby działanie Wspólnoty było uzasadnione, obydwa aspekty zasady pomocniczości 
powinny zostać spełnione: cele proponowanego działania nie mogą być osiągnięte w stopniu 
wystarczającym przez działanie Państw Członkowskich w ramach ich krajowych systemów 
konstytucyjnych i dlatego mogą zostać lepiej osiągnięte przez działanie na szczeblu 
Wspólnoty.

Przy sprawdzaniu, czy powyższe warunki zostały spełnione, należy kierować się 
następującymi wytycznymi:

 rozważana kwestia ma aspekty transnarodowe, które nie mogą być uregulowane
satysfakcjonująco przez działania Państw Członkowskich;

 działania jedynie na poziomie krajowym lub brak działania Wspólnoty byłyby 
sprzeczne z wymogami Traktatu (takimi jak konieczność korekty zniekształceń 
konkurencji lub unikania ukrytych ograniczeń w handlu, a także wzmocnienia 
spójności gospodarczej i społecznej) bądź w inny sposób miałyby znaczny 
niekorzystny wpływ na interesy Państw Członkowskich; 
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 działanie prowadzone na poziomie Wspólnoty przyniosłoby wyraźne korzyści, ze 
względu na ich rozmiary lub skutki w porównaniu z działaniem na poziomie Państw 
Członkowskich”1.

„Forma działania wspólnotowego jest możliwie najprostsza, służąca odpowiedniej realizacji 
celu danego środka oraz konieczności skutecznego wykonania. Wspólnota stanowi jedynie w 
koniecznym zakresie. Mimo równości środków, dyrektywy należy przedkładać nad 
rozporządzenia, a dyrektywy ramowe nad środki szczegółowe”.

Proponowany cel ustawodawczy

7. Celem projektu dyrektywy jest poprawa równowagi płci w organach spółek. Mimo że 
projekt jest neutralny pod względem płci i w całości odnosi się do płci niedostatecznie 
reprezentowanej, z punktów preambuły jasno wynika, że celem jest zwiększenie obecności 
kobiet w organach z następujących powodów:

 w celu osiągnięcia rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn oraz zmniejszenia 
zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć oraz zróżnicowania 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

 w celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich (kobiety 
stanowią 60% absolwentów uniwersytetów) oraz zwiększenia zwrotu inwestycji 
publicznych w edukację; oraz

 w celu poprawy funkcjonowania ładu korporacyjnego, co wywoła pozytywny efekt 
zewnętrzny w odniesieniu do wyników finansowych spółki i jej rentowności oraz 
wzrostu gospodarczego.

Działanie

8. Projekt dyrektywy opiera się na art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), na mocy którego nadawane są szczególne kompetencje w zakresie 
przyjmowania środków zmierzających do „zapewnienia stosowania zasady równości szans i 
równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasady 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości”. Projekt 
dyrektywy wymagałby od państw członkowskich dopilnowania, aby spółki giełdowe, w 
których kobiety zajmują mniej niż 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub jedna 
trzecia wszystkich stanowisk dyrektorów (wykonawczych i niewykonawczych), powoływały 
kandydatów na stanowiska dyrektorów niewykonawczych na podstawie „oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o wcześniej określone, jasne, 
neutralnie sformułowane oraz jednoznaczne kryteria”. Na jego mocy wprowadzono by 
ponadto nową zasadę preferencji zapewniającą przyznanie pierwszeństwa kandydatowi płci 
żeńskiej, pod warunkiem, że kandydat ten posiada takie same kwalifikacje pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym stanowisku, kompetencji i wyników w pracy jak 
kandydat płci męskiej, a także zapewniającą brak wszelkich innych kryteriów szczególnych 

                                               
1 Zob. s. 2–3 sprawozdań w sprawie pomocniczości i proporcjonalności z 2010 r. i 2011 r. (COM(2010)547 i COM(2011)344).



CM\923974PL.doc 5/22 PE504.011v01-00

PL

dotyczących kandydata płci męskiej, które przechylałyby szalę na jego korzyść.

9. Celem tych nowych wymogów proceduralnych jest osiągnięcie 40-procentowej 
reprezentacji kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych (lub 30-procentowej wśród 
wszystkich dyrektorów) w organach spółek giełdowych do 2020 r. (lub do 2018 r. w 
przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi). Wyjątek dotyczy 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i spółek, w których pracownicy płci żeńskiej 
stanowią mniej niż 10% siły roboczej. W przypadku wcześniejszego wprowadzenia środków 
krajowych mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w organach spółek spółki nie 
muszą stosować nowych procedur rekrutacji i wyboru, lecz będą musiały je stosować od roku 
2018/2020, jeśli nie osiągną celu 40%. W projekcie dyrektywy wprowadzono również 
szczególne wymagania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości dla spółek giełdowych 
w celu zapewnienia konkretnych postępów zmierzających do zwiększenia reprezentacji kobiet 
w zarządach spółek.

10. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić 
sankcje, które mogą obejmować grzywny administracyjne lub stwierdzenie nieważności 
powołania lub wyboru dyrektora niewykonawczego, orzeczone przez organ sądowy, jeśli 
wymogi proceduralne w zakresie rekrutacji i wyboru określone w krajowych środkach 
wykonawczych nie zostały spełnione. Nie jest jasne, czy sankcje są skierowane do spółek 
giełdowych, które stosują wymogi proceduralne, lecz nie są w stanie osiągnąć celu 40% do 
roku 2018/2020.

Zasada pomocniczości

11. Komisja podaje trzy powody uzasadniające działania UE. Po pierwsze Komisja twierdzi, 
że działania ze strony UE są konieczne, ponieważ państwa członkowskie, działając 
indywidualnie, „nie osiągną celu bardziej zrównoważonej reprezentacji płci w organach 
spółek do 2020 r. lub w przewidywalnej przyszłości”2. Biorąc pod uwagę obecne tendencje 
występujące w państwach członkowskich, Komisja szacuje, że UE jako całość nie osiągnie 
40-procentowej reprezentacji kobiet w organach spółek do 2040 r. Komisja zwraca uwagę na 
coraz większe różnice w podejściach przyjętych przez państwa członkowskie i dodaje:

„Chociaż państwa członkowskie mają możliwości prawne służące przeciwdziałaniu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, wiele z
nich nie wykazuje gotowości do podejmowania działań bądź spotyka się z oporem 
środowiska biznesowego w tym zakresie”3.

12. Drugim powodem uzasadniającym działania ze strony UE są różne podejścia przyjęte 
przez państwa członkowskie. Komisja sugeruje, że różne podejścia regulacyjne mogą mieć 
negatywny wpływ na rynek wewnętrzny i mogą prowadzić do „komplikacji praktycznych”. 
Jako przykład Komisja podaje problemy, jakie spółka giełdowa może napotkać, jeśli chce 
założyć filię w innym państwie członkowskim, uczestniczyć w połączeniu lub przejęciu lub 
wziąć udział w przetargu na zamówienie publiczne4. Brak przejrzystości procedur wyboru i 
kryteriów kwalifikacji na stanowiska w organach spółek może zniechęcić potencjalnych 
kandydatów do korzystania z przysługujących im praw do swobodnego przemieszczania się w 
                                               
2 Zob. s. 25 oceny skutków Komisji (ADD 1).
3 Zob. s. 26 oceny skutków Komisji (ADD 1).
4 Zob. punkt 12 preambuły, s. 17 projektu dyrektywy.
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obrębie rynku wewnętrznego oraz może również wpłynąć na decyzje inwestorów5. Wspólne 
minimalne standardy pomagają ponadto w zapewnieniu „konkurencyjnych i równych 
warunków działania”6. Komisja dodaje:

„Państwa członkowskie mogą rzeczywiście mieć opory przed samodzielnym regulowaniem 
tego obszaru, ponieważ mogą dostrzegać ryzyko postawienia własnych spółek w 
niekorzystnej sytuacji w stosunku do spółek z innych państw członkowskich. Takie 
postrzeganie sytuacji, wzmocnione naciskiem ze strony środowiska biznesowego, stanowi 
istotną przeszkodę powstrzymującą państwa członkowskie przed podejmowaniem 
odpowiedniego działania. Unijna inicjatywa jest w tym obszarze potrzebna, aby zapewnić 
porównywalny poziom promowania równości płci w całej Unii, zgodnie z Traktatami UE”7.

13. Trzecim powodem uzasadniającym działania ze strony UE jest ujęcie równości płci w 
szerszym kontekście społecznym i gospodarczym strategii „Europa 2020”. Komisja sugeruje, 
że wyraźne zaangażowanie w kwestie równości płci ma zasadnicze znaczenie dla zniesienia 
przeszkód w zwiększaniu obecności kobiet na rynku pracy oraz dla osiągnięcia głównego celu 
strategii „Europa 2020” polegającego na uzyskaniu do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia 
wynoszącego 75% w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat. Komisja 
przewiduje również, że pozytywny efekt zewnętrzny zwiększenia reprezentacji kobiet na 
najwyższych stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych 
rozprzestrzeni się na całą gospodarkę, co z kolei zwiększy konkurencyjność spółek 
europejskich i pobudzi wzrost gospodarczy8. Komisja twierdzi, że:

„Niewykorzystanie umiejętności wysoko wykwalifikowanych kobiet stanowi utratę 
potencjału wzrostu gospodarczego. Całkowita mobilizacja wszystkich dostępnych zasobów 
ludzkich będzie istotnym czynnikiem dla rozwiązania stojących przed UE wyzwań 
demograficznych, skutecznego konkurowania na poziomie globalnej gospodarki oraz 
zapewniania przewagi komparatywnej wobec państw trzecich”9.

14. Na podstawie wyników swojej analizy Komisja stwierdza, że cel polegający na 
zwiększeniu odsetka kobiet w organach spółek giełdowych

„zostanie raczej łatwiej osiągnięty poprzez skoordynowane działania na szczeblu UE 
niż za pomocą inicjatyw krajowych o różnym zakresie, zasięgu i skuteczności”10.

Aspekty rozporządzenia niezgodne z zasadą pomocniczości

15. Izba Gmin uważa, że projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie i odnośnych środków nie jest zgodny ani z obowiązkami 
proceduralnymi nałożonymi na Komisję na mocy Protokołu (nr 2), ani z materialną zasadą 
pomocniczości pod względami takimi jak:

                                               
5 Zob. punkt 13 preambuły, s. 17 projektu dyrektywy oraz s. 27– 28 oceny skutków Komisji (ADD 1).
6 Zob. punkt 14 preambuły, s. 17 projektu dyrektywy.
7 Zob. s. 26 oceny skutków Komisji (ADD 1).
8 Zob. punkt 15 preambuły, s. 17–18 projektu dyrektywy.
9 Zob. s. 3 uzasadnienia Komisji.
10 Zob. s. 28 oceny skutków Komisji (ADD 1).
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i) Niezgodność z podstawowymi wymogami proceduralnymi

16. Na mocy art. 5 Protokołu (nr 2) „Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać 
szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności”. Wymóg zawarcia szczegółowego stwierdzenia w projekcie aktu 
ustawodawczego oznacza, że takie stwierdzenie powinno zostać zawarte w uzasadnieniu 
Komisji, które jest częścią projektu aktu ustawodawczego i które, co ważne, zostało 
przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE. Tłumaczenie uzasadnienia na wszystkie 
języki urzędowe UE umożliwia dokonanie oceny zgodności szczegółowego stwierdzenia z 
zasadą pomocniczości (i proporcjonalności) we wszystkich państwach członkowskich UE, 
zgodnie z art. 5 Protokołu (nr 2). Taką ocenę należy zestawić z oceną skutków Komisji, która 
nie jest zawarta w projekcie aktu ustawodawczego i nie została przetłumaczona na wszystkie 
języki urzędowe UE.

17. W myśl założenia przewidzianego w Traktacie o Unii Europejskiej11 decyzje powinny być 
podejmowane jak najbliżej obywateli UE. Wyjście z tego założenia nie powinno być 
traktowane jako rzecz oczywista, lecz należy je uzasadnić w sposób wystarczająco 
szczegółowy i jasny, aby obywatele UE oraz ich wybrani przedstawiciele byli w stanie 
zrozumieć wskaźniki jakościowe i ilościowe prowadzące do wniosku, iż „cel Unii może 
zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii”, zgodnie z art. 5 Protokołu (nr 2). Obowiązek ten 
spoczywa na instytucji UE, która proponuje przepisy mające na celu spełnienie tych 
wymogów.

18. Uzasadnienie Komisji i punkty preambuły projektu dyrektywy w pewnym stopniu 
uzasadniają działania ze strony UE. Jednak biorąc pod uwagę powody wymienione poniżej, 
uważamy, że Komisja nie przedstawiła wystarczającego jakościowego i ilościowego 
uzasadnienia konieczności działania na szczeblu UE, jako że niektóre państwa członkowskie 
podjęły już działania mające na celu zwiększenie obecności kobiet w organach spółek. Izba 
Gmin twierdzi, że pomyłka ta wynika z niespełnienia przez Komisję podstawowych 
wymogów proceduralnych określonych w art. 5 Protokołu (nr 2).

ii) Niezgodność z zasadą pomocniczości

19. Zgodnie z pierwszym kryterium testu pomocniczości UE może podejmować działania 
„tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie”12.

20. Komisja zwraca uwagę na różne podejścia przyjęte przez państwa członkowskie –
niektóre państwa wprowadziły wiążące kwoty, inne określiły niewiążące cele bądź 
zaproponowały dobrowolne inicjatywy prowadzone przez przedsiębiorstwa albo w ogóle nie 
podjęły żadnych działań – oraz sugeruje, że postępy w osiąganiu bardziej zrównoważonej 
reprezentacji płci w organach spółek będą zbyt powolne. Izba Gmin zauważa jednak, że wiele 
środków krajowych zostało wdrożonych w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat, i twierdzi, że 
uznanie tych środków za nieskuteczne jest przedwczesne. Uważamy, że dłuższy okres 
refleksji jest potrzebny, aby dokonać oceny tego, co funkcjonuje (lub nie funkcjonuje) 
prawidłowo i jaki jest zasięg widocznych postępów, zanim stwierdzi się, że państwa 
                                               
11 Art. 5.
12 Zob. art. 5 ust. 3 Traktatu UE.
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członkowskie są niechętne do działania lub że wdrażane przez nie środki będą nieskuteczne.

21. Komisja twierdzi, że opór ze strony środowiska biznesowego może wyjaśniać, dlaczego 
niektóre państwa członkowskie mogą być niechętne do działania, oraz popiera działania na 
szczeblu UE mające na celu zapewnienie „konkurencyjnych i równych warunków działania”. 
Jednak znaczna część analizy stanowiącej podstawę wniosku Komisji opiera się na 
korzyściach biznesowych wynikających z wprowadzenia bardziej zróżnicowanych organów 
jako sposobu poprawy ładu korporacyjnego i wyników spółek. Wydaje się zatem, że państwa 
członkowskie mają więcej, a nie mniej powodów, by podejmować indywidualne działania 
mające na celu promowanie większej równowagi płci w organach spółek jako sposobu 
zapewnienia przewagi konkurencyjnej.

22. Zgodnie z drugim kryterium testu pomocniczości istnieje wymóg udowodnienia, że cel 
równowagi płci w organach spółek można lepiej osiągnąć, ze względu na jego rozmiary lub 
skutki, poprzez podejmowanie działań na szczeblu UE. Komisja sugeruje, że działania UE są 
uzasadnione, ponieważ różne podejścia regulacyjne mogą prowadzić do „komplikacji 
praktycznych”, które mogą mieć negatywny wpływ na rynek wewnętrzny. Przytoczone 
przykłady obejmują możliwość, że spółka ze zbyt małą liczbą dyrektorów płci żeńskiej może 
zostać wykluczona z ubiegania się o zamówienia publiczne lub może mieć trudności z 
założeniem filii w innym państwie członkowskim. Brak przejrzystości procedur rekrutacji i 
wyboru kandydatów na stanowiska w organach spółek może również ograniczać swobodę 
przemieszczania się w obrębie rynku wewnętrznego oraz wpływać na decyzje inwestorów. 
Choć uznajemy, że wszystkie wspomniane problemy są teoretycznie możliwe, uważamy, że 
Komisja powinna ustanowić dużo mocniejsze dowody naukowe potwierdzające problemy 
faktycznie występujące na rynku wewnętrznym, zanim stwierdzi, że działania UE są 
uzasadnione w kontekście pogodzenia różnych podejść krajowych.

23. Komisja sugeruje ponadto, że zwiększenie reprezentacji i widoczności kobiet na 
wyższych stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych może mieć 
również pozytywny efekt zewnętrzny w odniesieniu do udziału kobiet w rynku pracy oraz 
może przyczynić się do osiągnięcia głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego 
zatrudnienia. Nie jest oczywiste, że Rada Europejska uznała, że tego rodzaju prawodawstwo 
byłoby niezbędne lub wskazane w dążeniu do osiągnięcia wspomnianego głównego celu. 
Ponadto, jak wspomniano powyżej, uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzać, że tego 
rodzaju działania UE zaproponowane przez Komisję są jedynym możliwym bądź najlepszym 
sposobem osiągnięcia głównego celu.

Podsumowanie

24. Z tych powodów Izba Gmin uznała, że przedmiotowy wniosek nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości.
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Komisja Kontroli Spraw Europejskich Izby Gmin, 23. sprawozdanie, 
sesja 2012–2013

Równość płci w organach spółek

Kontekst ogólny

1.1. W traktacie rzymskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957 r. 
zapisana została zasada, zgodnie z którą mężczyźni i kobiety powinni otrzymywać takie samo 
wynagrodzenie za taką samą pracę, i od tamtej pory równość płci jest uznawana za jedną z 
podstawowych wartości UE1. Traktaty UE nakładają na Unię Europejską ogólny obowiązek 
dążenia do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich 
obszarach, w których ma ona kompetencje do działania2. Ponadto na mocy art. 157 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nadawane są szczególne kompetencje 
w zakresie przyjmowania środków zmierzających do

„zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości”.

Dokument (a) — komunikat

1.2. W komunikacie Komisji opisano sposób, w jaki prawodawstwo UE, orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości oraz unijne programy finansowania i programy działań 
przyczyniły się do poprawy równości płci. W marcu 2010 r. nowo powołana Komisja przyjęła 
Kartę kobiet, w której zobowiązała się do wzmocnienia perspektywy płci we wszystkich 
strategiach politycznych, które miały zostać wprowadzone podczas jej kadencji, oraz do 
przedstawienia konkretnych środków mających na celu promowanie równości płci. W 
strategii Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015 podkreśla się 
potrzebę zwiększenia odsetka kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. W marcu 2011 r. 
Rada przyjęła europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020, w ramach którego 
wezwała do podjęcia działań na „szczeblu państw członkowskich i – w zależności od potrzeb 
– na szczeblu Unii”, mających na celu propagowanie wzmacniania pozycji kobiet w życiu 
politycznym i gospodarczym, a także równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach, aby w pełni wykorzystać 
talenty wszystkich osób. Zważywszy, że pakt ten pomaga zlikwidować przeszkody 
utrudniające udział kobiet w rynku pracy, jest on jednym z wielu narzędzi wspomagających 
osiągnięcie głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego zwiększenia udziału kobiet w 
rynku pracy do 75% do 2020 r.

1.3. W komunikacie stwierdzono, że pomimo podjęcia wspomnianych inicjatyw oraz 
wcześniejszych prób wdrożenia zmian za pomocą niewiążących zaleceń Rady w dalszym 
ciągu występuje trwały brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych:

„W całej UE organy spółek są obecnie zdominowane przez jedną płeć: 86,3% członków 

                                               
1 Zob. art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
2 Zob. art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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organów spółek to mężczyźni, podczas gdy odsetek kobiet wynosi jedynie 13,7% (15% wśród 
dyrektorów niewykonawczych). 96,8% prezesów to mężczyźni i tylko 3,2% to kobiety”3.

1.4. W komunikacie podkreślono słabą reakcję na inicjatywę Komisji zatytułowaną „Kobiety 
w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”, uruchomioną w marcu 2011 r., która była 
wezwaniem skierowanym do spółek notowanych na giełdzie, aby dobrowolnie zobowiązały 
się do zwiększenia reprezentacji kobiet w swoich organach do 30% do 2015 r. i do 40% do 
2020 r.4, a także zwrócono uwagę na nacisk ze strony Parlamentu Europejskiego, aby 
wprowadzić kwoty i wiążące przepisy, jeśli dobrowolne środki nie przyniosą odpowiednich 
efektów. Komisja szacuje, że jeśli wziąć pod uwagę obecne postępy, osiągnięcie 
zrównoważonej reprezentacji płci w ich organach zajęłoby spółkom w całej UE ponad 40 lat. 
Komisja uważa, że inicjatywa ustawodawcza jest w związku z tym potrzebna nie tylko po to, 
aby poprawić równowagę płci w organach spółek giełdowych, lecz także po to, aby zapewnić 
strukturalny i nieodwracalny charakter takiej zmiany5. Inne działania stanowiące podstawę 
prawodawstwa UE będą obejmować:

 sporządzenie dobrowolnego kodeksu postępowania dla podmiotów zajmujących się 
poszukiwaniem osób na stanowiska kierownicze, obejmującego kwestię 
różnorodności płci i najlepszych praktyk;

 wskazówki polityczne dotyczące środków mających na celu pogodzenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym;

 ścisłe monitorowanie postępów w osiąganiu głównego celu strategii „Europa 2020” 
dotyczącego udziału kobiet w rynku pracy;

 promowanie znajomości argumentów z zakresu gospodarki i biznesu na rzecz 
równości płci i rozpowszechnianie najlepszych praktyk;

 gromadzenie porównywalnych danych w celu wsparcia śledzenia postępów w 
osiąganiu zrównoważonej reprezentacji na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji; oraz

 promowanie zapewnienia placówek opieki nad dziećmi w przystępnej cenie i o 
wysokiej jakości6.

Dokument (b) — projekt dyrektywy

1.5. Celem projektu dyrektywy jest poprawa równowagi płci w organach spółek. Mimo że
projekt jest neutralny pod względem płci i w całości odnosi się do płci niedostatecznie 
reprezentowanej, z punktów preambuły jasno wynika, że celem jest zwiększenie obecności 
kobiet w organach z następujących powodów:

 w celu osiągnięcia rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn oraz zmniejszenia 
zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć oraz zróżnicowania 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

 w celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich (kobiety 
stanowią 60% absolwentów uniwersytetów) oraz zwiększenia zwrotu inwestycji 
publicznych w edukację; oraz

 w celu poprawy funkcjonowania ładu korporacyjnego, co wywoła pozytywny efekt 
                                               
3 Zob. s. 5 komunikatu.
4 Tylko 24 spółki podpisały zobowiązanie (zob. s. 6 ADD 1).
5 Zob. s. 6 komunikatu.
6Zob. s. 15–17 komunikatu.
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zewnętrzny w odniesieniu do wyników finansowych spółki i jej rentowności oraz 
wzrostu gospodarczego.

Zakres projektu dyrektywy

1.6. Projekt dyrektywy miałby zastosowanie tylko do publicznych spółek giełdowych (w 
Wielkiej Brytanii – spółek notowanych na londyńskiej giełdzie); wyjątek dotyczy małych i 
średnich przedsiębiorstw7. Wynika to z tego, że spółki giełdowe „charakteryzują się 
szczególnym znaczeniem gospodarczym, widocznością na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem” oraz w szerszym ujęciu gospodarczym wyznaczają standardy. Komisja sugeruje 
ponadto, że publiczny charakter spółek giełdowych uzasadnia obszerniejsze regulacje „z 
uwagi na interes publiczny”8.

Wymogi proceduralne w zakresie rekrutacji dyrektorów niewykonawczych

1.7. Za sprawą projektu dyrektywy zostałyby wprowadzone nowe wymogi proceduralne 
dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz procedury rekrutacji dyrektorów niewykonawczych, 
które miałyby zastosowanie do wszystkich systemów organów spółek9 oraz których celem 
byłoby zapewnienie tego, by tam, gdzie istnieje nierównowaga płci w organach spółek, 
podjęto działania mające na celu zwiększenie reprezentacji płci niedostatecznie 
reprezentowanej na stanowiskach dyrektorów niewykonawczych do 40% do stycznia 2020 r. 
(lub w przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi – do 2018 
r.). Komisja uzasadnia rozróżnienie między rolami dyrektorów wykonawczych i 
niewykonawczych względami proporcjonalności. Ponadto sugeruje, że prawdopodobnie jest 
więcej odpowiednio wykwalifikowanych osób, które mogą wykonywać niewykonawcze 
funkcje nadzorcze, oraz że w związku z tym łatwiej będzie spółkom osiągnąć większe 
zróżnicowanie w organach poprzez skoncentrowanie wysiłków na rekrutacji dyrektorów 
niewykonawczych. Z kolei stosowanie takich samych wymogów w odniesieniu do rekrutacji 
dyrektorów wykonawczych byłoby zbyt dużą ingerencją w bieżące zarządzanie spółką10.

1.8. Nowe wymogi proceduralne miałyby zastosowanie wyłącznie do spółek giełdowych, w 
których odsetek przedstawicieli którejkolwiek płci zajmujących stanowiska dyrektorów 
niewykonawczych jest niższy niż 40%. W takich przypadkach zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu 
dyrektywy powoływanie członków organów spółek musi odbywać się na podstawie
„oceny porównawczej ich kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o wcześniej określone, 
jasne, neutralnie sformułowane oraz jednoznaczne kryteria”.

1.9. Oprócz tych kryteriów kwalifikacji w art. 4 ust. 3 wprowadzona została nowa zasada 
preferencji. Zgodnie z tą zasadą państwa członkowskie muszą zagwarantować, że
„podczas wyboru dyrektorów niewykonawczych, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi 
należącemu do niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli wspomniany kandydat posiada 
takie same kwalifikacje jak kandydat należący do płci przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym stanowisku, kompetencji oraz wyników w pracy, chyba że 
                                               
7Wyjątek ten dotyczy MŚP, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub których 
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
8Zob. punkt 17 preambuły, s. 18 projektu dyrektywy.
9Systemy monistyczne łączą funkcję zarządzania i funkcję nadzorczą dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych w ramach jednego 
organu; systemy dualistyczne obejmują oddzielną radę nadzorczą składającą się z dyrektorów niewykonawczych oraz zarząd 
składający się z dyrektorów wykonawczych.
10 Zob. punkt 20 preambuły, s. 18 projektu dyrektywy.
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obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie kryteria szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść kandydata należącego do płci przeciwnej”.

1.10. Niewybrany kandydat może zażądać ujawnienia kryteriów kwalifikacji, na których 
oparto wybór, obiektywnej oceny porównawczej tych kryteriów oraz (w stosownych 
przypadkach) względów przechylających szalę na korzyść kandydata należącego do płci 
przeciwnej. Jeśli informacje te dostarczają wystarczających dowodów uzasadniających 
domniemanie, że niewybrany kandydat posiadał takie same kwalifikacje, spółka ma 
obowiązek wykazać, że właściwie zastosowała zasadę preferencji.

1.11. Komisja podkreśla, że zasada preferencji określona w art. 4 ust. 3 jest zgodna z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym działań pozytywnych, które wymaga 
łącznego spełnienia następujących warunków:

 jedna płeć jest wyraźnie niedostatecznie reprezentowana w danym sektora (w tym 
wypadku kobiety);

 kandydat płci żeńskiej posiada takie same kwalifikacje pod względem umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku, kompetencji oraz wyników w pracy;

 pierwszeństwo przyznane kandydatowi płci żeńskiej nie jest automatyczne i 
bezwarunkowe, ale może zostać zniesione, jeżeli względy szczególne dotyczące 
konkretnego kandydata płci przeciwnej przechylają szalę na jego korzyść; oraz

 wszyscy kandydaci są oceniani na podstawie obiektywnych kryteriów.

Dlaczego cel 40%?

1.12. Komisja przytacza badania naukowe, według których konieczne jest osiągnięcie masy 
krytycznej wynoszącej co najmniej 30% kobiet, aby zapanować nad wyobrażeniami o 
„tokenizmie” i aby wprowadzić zasadnicze i zrównoważone zmiany w kulturze organów 
spółek. Dodaje jednak, że środek ten może okazać się zbyt surowy, jeśli będzie stosowany bez 
uwzględnienia wielkości organu (który średnio składa się z 6,89 członka niewykonawczego w 
przypadku spółek giełdowych, z wyłączeniem MŚP) oraz bezwzględnej liczby dyrektorów 
płci żeńskiej w takim organie. Cel 40% powinien pomóc w zapewnieniu osiągnięcia masy 
krytycznej zarówno w odniesieniu do udziału procentowego, jak i absolutnej liczby kobiet w 
organach spółek. Komisja dodaje jednak, że:
„[…] odpowiedni poziom docelowy, jeśli chodzi o osiągnięcie określonych celów oraz masy 
krytycznej na poziomie co najmniej 30%, poddaje się ocenie politycznej pod względem […] 
proporcjonalnie różniących się skutków”11.

1.13. Wyniki oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję pokazują, że wśród państw 
członkowskich, które wdrożyły przepisy określające kwoty krajowe, 40% stanowi najwyższy 
odsetek12.

1.14. Na mocy art. 4 ust. 7 projektu dyrektywy państwa członkowskie mogą stwierdzić, że cel 
40% został osiągnięty, jeśli spółki giełdowe są w stanie wykazać, że osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci zajmują co najmniej jedną trzecią wszystkich stanowisk 
dyrektorów (wykonawczych i niewykonawczych).

                                               
11Zob. s. 9, 16, 37 i 38 ADD 1.
12Zob. s. 49–53 ADD 2. Francja i Hiszpania wprowadziły kwotę 40%; Belgia, Włochy i Holandia zdecydowały się na 30% lub 33%.
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Wyjątki dotyczące stosowania wymogów proceduralnych w zakresie rekrutacji 
dyrektorów niewykonawczych

1.15. Istnieją dwa szczególne wyjątki. Po pierwsze na mocy art. 4 ust. 6 państwa 
członkowskie mogą zwolnić spółki giełdowe, w których pracownicy jednej z płci stanowią 
mniej niż 10% siły roboczej (ze względu na to, że wśród płci niedostatecznie reprezentowanej 
prawdopodobnie będzie mniej odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów). Po drugie na 
mocy art. 8 ust. 3 państwa członkowskie mogą zawiesić stosowanie wymogów 
proceduralnych w zakresie rekrutacji (w tym zasady preferencji), jeśli są w stanie dowieść, że 
przedsięwzięły już na szczeblu krajowym środki w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów niewykonawczych oraz że środki te 
przyczynią się do osiągnięcia celu 40% do 2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi). Zawieszenie stosowania 
wspomnianych zasad miałoby charakter tymczasowy – do 2018 r. w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi oraz do 2020 r. w przypadku innych 
spółek giełdowych – i państwa członkowskie musiałyby przedkładać okresowe sprawozdania 
(pierwsze sprawozdanie w 2017 r.) dowodzące, że środki krajowe dają „konkretne wyniki”13.

Środki mające na celu poprawę równowagi płci wśród dyrektorów wykonawczych

1.16. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek dopilnować, 
aby spółki giełdowe podejmowały indywidualne zobowiązania dotyczące osiągnięcia 
„reprezentacji obydwu płci wśród dyrektorów wykonawczych” do 2020 r. (lub do 2018 r. w 
przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi)14. W corocznych 
sprawozdaniach dostarczanych właściwym władzom krajowym spółki giełdowe muszą 
opisywać postępy w realizacji wspomnianych zobowiązań oraz celu 40% dotyczącego 
dyrektorów niewykonawczych, a także muszą publikować te informacje na swoich stronach 
internetowych. Mimo że w projekcie dyrektywy nie narzucono charakteru ani treści takich 
zobowiązań, w punktach preambuły zasugerowano, że muszą one zostać określone na takim 
poziomie, który pozwala spółce wykazać widoczne postępy w stosunku do obecnej sytuacji 
danej spółki15. Jeśli postępy są nieodpowiednie, spółki muszą wyjaśnić, dlaczego tak się 
dzieje, oraz muszą określić środki, jakie zamierzają przedsięwziąć w celu zapewnienia 
zgodności.

1.17. W projekcie dyrektywy przewidziano, że krajowe organy ds. równości (Komisja ds. 
Równości i Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii) będą miały do odegrania rolę w 
przeprowadzaniu analiz, promowaniu i wspieraniu równości płci w organach spółek 
giełdowych oraz w monitorowaniu postępów.

Sankcje

1.18. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje. Mogą one obejmować grzywny 
administracyjne lub stwierdzenie nieważności powołania lub wyboru dyrektora 
                                               
13Zob. art. 9 ust. 2 projektu dyrektywy.
14 Zob. art. 5 ust. 1 projektu dyrektywy.
15 Zob. punkt 33 preambuły, s. 21 projektu dyrektywy.
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niewykonawczego, orzeczone przez organ sądowy, jeśli wymogi proceduralne w zakresie 
rekrutacji i wyboru określone w krajowych środkach wykonawczych nie zostały spełnione.

Inne przepisy

1.19. Projekt dyrektywy ma na celu wprowadzenie minimalnego poziomu harmonizacji w 
celu zapewnienia bardziej zrównoważonej reprezentacji płci w organach spółek. W projekcie 
dyrektywy wyraźnie przewidziano, że państwa członkowskie mogą wyrazić życzenie podjęcia 
działań idących dalej, o ile bardziej korzystne środki krajowe nie prowadzą do powstania 
nieuzasadnionej dyskryminacji ani nie zakłócają prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego16.

1.20. Projekt dyrektywy wszedłby w życie dwa lata po jego formalnym przyjęciu, a państwa 
członkowskie miałyby obowiązek przedłożyć swoje pierwsze sprawozdanie z postępów 
dotyczące skuteczności środków służących wdrożeniu tego projektu w styczniu 2017 r. 
„Klauzula wygaśnięcia” stanowi, że dyrektywa wygaśnie z końcem 2028 r. Komisja może 
jednak zalecić przedłużenie terminu wygaśnięcia w ramach szeroko zakrojonego przeglądu 
dyrektywy, który ma zostać przeprowadzony do końca 2021 r.

Uzasadnienie działania UE

1.21. Komisja podaje trzy powody uzasadniające działania UE. Po pierwsze Komisja 
twierdzi, że działania ze strony UE są konieczne, ponieważ państwa członkowskie, działając 
indywidualnie, „nie osiągną celu bardziej zrównoważonej reprezentacji płci w organach 
spółek do 2020 r. lub w przewidywalnej przyszłości”17. Biorąc pod uwagę obecne tendencje 
występujące w państwach członkowskich, Komisja szacuje, że UE jako całość nie osiągnie 
40-procentowej reprezentacji kobiet w organach spółek do 2040 r. Komisja zwraca uwagę na 
coraz większe różnice w podejściach przyjętych przez państwa członkowskie i dodaje:

„Chociaż państwa członkowskie mają możliwości prawne służące przeciwdziałaniu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, wiele z 
nich nie wykazuje gotowości do podejmowania działań bądź spotyka się z oporem 
środowiska biznesowego w tym zakresie”18.

1.22. Drugim powodem uzasadniającym działania ze strony UE są różne podejścia przyjęte 
przez państwa członkowskie. Komisja sugeruje, że różne podejścia regulacyjne mogą mieć 
negatywny wpływ na rynek wewnętrzny i mogą prowadzić do „komplikacji praktycznych”. 
Jako przykład Komisja podaje problemy, jakie spółka giełdowa może napotkać, jeśli chce 
założyć filię w innym państwie członkowskim, uczestniczyć w połączeniu lub przejęciu lub 
wziąć udział w przetargu na zamówienie publiczne19. Brak przejrzystości procedur wyboru i 
kryteriów kwalifikacji na stanowiska w organach spółek może zniechęcić potencjalnych 

                                               
16 Art. 7 projektu dyrektywy.
17 Zob. s. 25 ADD 1.
18 Zob. s. 26 ADD 1.
19 Zob. punkt 12 preambuły, str. 17 projektu dyrektywy.
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kandydatów do korzystania z przysługujących im praw do swobodnego przemieszczania się w 
obrębie rynku wewnętrznego oraz może również wpłynąć na decyzje inwestorów20. Wspólne 
minimalne standardy pomagają ponadto w zapewnieniu „konkurencyjnych i równych 
warunków działania”21. Komisja dodaje:
„Państwa członkowskie mogą rzeczywiście mieć opory przed samodzielnym regulowaniem 
tego obszaru, ponieważ mogą dostrzegać ryzyko postawienia własnych spółek w 
niekorzystnej sytuacji w stosunku do spółek z innych państw członkowskich. Takie 
postrzeganie sytuacji, wzmocnione naciskiem ze strony środowiska biznesowego, stanowi 
istotną przeszkodę powstrzymującą państwa członkowskie przed podejmowaniem 
odpowiedniego działania. Unijna inicjatywa jest w tym obszarze potrzebna, aby zapewnić 
porównywalny poziom promowania równości płci w całej Unii, zgodnie z Traktatami UE”22.

1.23. Trzecim powodem uzasadniającym działania ze strony UE jest ujęcie równości płci w 
szerszym kontekście społecznym i gospodarczym strategii „Europa 2020”. Komisja sugeruje, 
że wyraźne zaangażowanie w kwestie równości płci ma zasadnicze znaczenie dla zniesienia 
przeszkód w zwiększaniu obecności kobiet na rynku pracy oraz dla osiągnięcia głównego celu 
strategii „Europa 2020” polegającego na uzyskaniu do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia 
wynoszącego 75% w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat. Komisja 
przewiduje również, że pozytywny efekt zewnętrzny zwiększenia reprezentacji kobiet na 
najwyższych stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych 
rozprzestrzeni się na całą gospodarkę, co z kolei zwiększy konkurencyjność spółek 
europejskich i pobudzi wzrost gospodarczy23. Komisja twierdzi, że: 

„Niewykorzystanie umiejętności wysoko wykwalifikowanych kobiet stanowi utratę 
potencjału wzrostu gospodarczego. Całkowita mobilizacja wszystkich dostępnych zasobów 
ludzkich będzie istotnym czynnikiem dla rozwiązania stojących przed UE wyzwań 
demograficznych, skutecznego konkurowania na poziomie globalnej gospodarki oraz 
zapewniania przewagi komparatywnej wobec państw trzecich”24.

1.24. Na podstawie wyników tej analizy Komisja stwierdza, że cel polegający na poprawie 
równowagi płci w organach spółek giełdowych
„zostanie raczej łatwiej osiągnięty poprzez skoordynowane działania na szczeblu UE niż za 
pomocą inicjatyw krajowych o różnym zakresie, zasięgu i skuteczności”25.

Zasada proporcjonalności

1.25. Komisja uzasadnia zaproponowanie ograniczonego środka harmonizacji mającego na 
celu osiągnięcie wymiernych i trwałych postępów bez „naruszania sposobu funkcjonowania 
prywatnych spółek i gospodarki rynkowej” tym, że niewiążące zalecenia Rady i inne 
inicjatywy na szczeblu UE i szczeblu krajowym nie przyczyniły się do promowania równości 
płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych26. Komisja podkreśla w szczególności:

                                               
20 Zob. punkt 13 preambuły, s. 17 projektu dyrektywy oraz s. 27 i 28 ADD 1.
21 Zob. punkt 14 preambuły, s. 17 projektu dyrektywy.
22 Zob. s. 26 ADD 1.
23 Zob. punkt 15 preambuły, s. 17 i 18 projektu dyrektywy.
24 Zob. s. 3 uzasadnienia Komisji.
25 Zob. s. 28 ADD 1.
26 Zob. s. 10 uzasadnienia Komisji towarzyszącego projektowi dyrektywy
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 swoje ukierunkowanie na sektor, w którym niedostateczna reprezentacja kobiet jest 
znacząca i szeroko zakrojona;

 ograniczony zakres projektu dyrektywy (w którym ustalono cel ilościowy 40% jedynie dla 
członków organów spółek giełdowych, którzy pełnią funkcje niewykonawcze);

 zwolnienie dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw;

 swój wybór celu 40%, który jest wystarczająco ambitny, aby umożliwić osiągnięcie de facto 
równości (a nie pełnego parytetu) bez nieuzasadnionego ograniczania elastyczności 
udziałowców i spółek przy wyborze kandydatów;

 elastyczność państw członkowskich, pozwalającą na uwzględnienie krajowego prawa spółek 
oraz zasad powoływania do organów spółek przy ustalaniu sposobu osiągnięcia celu 40% i 
wdrożenia zasad dotyczących sprawozdawczości spółek;

 realistyczne ramy czasowe na rzecz osiągnięcia celu dotyczącego równości płci;

 unikanie sztywnych kwot – spółki mogą uzasadnić niewypełnienie celu 40%, jeśli brakuje 
odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów; oraz

 włączenie klauzuli wygaśnięcia w celu zaznaczenia tymczasowego charakteru dyrektywy27.

Opinia rządu

1.26 Minister do spraw relacji pracowniczych i spraw konsumenckich i minister do spraw kobiet i 
równości (Jo Swinson) zauważa, że Komisja przedstawiła poprawiony wniosek na podstawie 
sprawozdań informujących o tym, że jej pierwotny zamiar zaproponowania obowiązkowych kwot dla 
reprezentacji kobiet w organach spółek stworzył podziały wśród kolegium komisarzy. Minister 
twierdzi, że wiele państw członkowskich wyraźnie sprzeciwiło się wprowadzeniu obowiązkowych 
kwot UE, kiedy kwestia ta była po raz pierwszy omawiana na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia i 
Polityki Społecznej w lutym 2012 r. Z kolei w rezolucjach Parlamentu Europejskiego uzgodnionych w 
lipcu 2011 r. i w marcu 2012 r. podkreślono brak postępów w osiąganiu równowagi płci w organach 
spółek oraz zaapelowano o podwyższenie wiążącej kwoty do 30% do 2015 r. i do 40% do 2020 r.

1.27 Minister wyraża zobowiązanie rządu do zwiększenia liczby kobiet powoływanych na stanowiska 
dyrektorów w celu zwiększenia zróżnicowania i skuteczności organów. Minister dodaje, co następuje:

„Współpracujemy z przedsiębiorstwami, aby przełamać bariery uniemożliwiające kobietom 
osiągnięcie prawdziwego potencjału oraz aby wywołać zmianę kulturową w samym sercu środowiska 
przedsiębiorczego. Uznajemy, że przedsiębiorstwa muszą zrozumieć i przyjąć konieczność zmiany 
oraz obawę, że surowe środki takie jak obowiązkowe cele, regulacje i przepisy prawne przyniosą efekt 
przeciwny do naszego zamierzonego celu, co przyczyni się do stworzenia większej, a nie mniejszej 
liczby przeszkód dla kobiet i zmniejszenia skuteczności organów”28.

                                               
27Zob. s. 28, 29, 61 i 62 ADD 2.
28Zob. ust. 24 uzasadnienia minister.
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1.28 Mimo że minister z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o niewprowadzaniu 
obowiązkowych kwot dla kobiet w organach spółek, to jednak wyraża obawę, że

„[…] dyrektywa ta w istocie sprowadza się do tego samego, a mianowicie do kwot”29.

1.29 Minister dodaje, co następuje:

„[…] rząd Wielkiej Brytanii uważa, że kwoty lub obowiązkowe cele nie przyczynią się do rozwiązania 
tego problemu i że mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego”.

„Większość kobiet nie popiera kwot, ponieważ obawia się tego, że będą wtedy postrzegane w 
kategoriach tokenizmu lub że będą odsuwane na bok. Kobiety chcą wchodzić w skład organów ze 
względu na kwalifikacje merytoryczne, chcą, żeby ich ciężka praca została doceniona, chcą mieć 
świadomość tego, że dostały daną pracę, ponieważ najlepiej się do niej nadają, oraz chcą, żeby
również inni wiedzieli, że właśnie dlatego dostały tę pracę. Kwoty mogą osłabić pozycję kobiet i ich 
wkład”30.

Przeprowadzona przez rząd ocena treści projektu dyrektywy

1.30 Minister szacuje, że zakresowi projektu dyrektywy podlegałoby około 950 spółek brytyjskich, 
oraz dodaje:

„Od dnia 1 marca 2012 r. poczyniliśmy w Wielkiej Brytanii znaczące kroki, jeśli chodzi o zwiększenie 
liczby kobiet powoływanych na stanowiska dyrektorów niewykonawczych; kobiety obejmują 49% 
stanowisk dyrektorów niewykonawczych w nowo utworzonych spółkach objętych indeksem FTSE 
100 i 44% odnośnych stanowisk w spółkach objętych indeksem FTSE 250. Teraz pracujemy nad 
zachęcaniem do zwiększenia napływu dyrektorów wykonawczych, tak aby liczba kobiet na takich 
stanowiskach była zrównoważona”31.

1.31 Minister z zadowoleniem przyjmuje włączenie zwolnienia dotyczącego małych i średnich 
przedsiębiorstw, lecz twierdzi, że rząd nie ocenił jeszcze, ile spółek giełdowych skorzystałoby w 
Wielkiej Brytanii z takiego zwolnienia.

1.32 Minister wyjaśnia, że w prawie brytyjskim nie ma rozróżnienia pomiędzy dyrektorami 
wykonawczymi i niewykonawczymi oraz że wprowadzenie takiego rozróżnienia po raz pierwszy 
miałoby „poważne skutki legislacyjne”, także pod względem roli, jaką udziałowcy odgrywają w 
ustalaniu, kto prowadzi „ich” spółkę. Minister zauważa ponadto, że projekt dyrektywy umożliwia 
państwom członkowskim stosowanie procedur rekrutacji i wyboru do powoływania wszystkich 
dyrektorów. W ten sposób Wielka Brytania mogłaby się oprzeć na art. 4 ust. 7 projektu dyrektywy,
zgodnie z którym cel 40% zostanie spełniony, o ile kobiety będą zajmowały jedną trzecią wszystkich 
stanowisk dyrektorów. Minister uważa jednak, że istnieje znaczny stopień niepewności oraz brak 
jasności co do tego, w jaki sposób art. 4 jako całość wpłynie na brytyjskie prawo spółek.

                                               
29Zob. ust. 38 uzasadnienia minister.
30Zob. ust. 39 i 40 uzasadnienia minister.
31Zob. ust. 26 uzasadnienia minister.
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„[…] choć rozumiemy, że celem nie jest wprowadzanie kwot jako takich, z tekstu nie wynika jasno, że 
na spółki nie mogą być nakładane sankcje, jeśli nie osiągną one celu 40% pomimo przestrzegania 
wszystkich właściwych procedur”32.

1.33 Minister sugeruje, że cel 40% odnoszący się do wszystkich stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych, określony w art. 4 ust. 1 projektu dyrektywy, stworzyłby „realne problemy” dla 
rządu i przedsiębiorstw. Minister dodaje, co następuje:

„Zgodnie z prawem równości obowiązującym w Wielkiej Brytanii spółki mogą powołać kandydata 
płci niedostatecznie reprezentowanej o takich samych kwalifikacjach, przy czym ma to charakter 
uznaniowy i nie może odbywać się w ramach polityki (sekcja 159 Aktu równości z 2010 r. dotycząca 
pozytywnych działań w zakresie rekrutacji i promocji). W przedmiotowym wniosku posunięto się 
znacznie dalej, ponieważ stanowi on, że spółki „muszą” podjąć takie działania pozytywne, co oznacza 
faktyczne odstępstwo od prawa brytyjskiego, którego celem jest zapewnienie przestrzegania 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego działań pozytywnych 
poprzez wyraźne stwierdzenie, jakie działania mogą być podejmowane bez wywoływania przy tym 
bezprawnej dyskryminacji. Mamy ponadto obawy co do tego, w jaki sposób opinie udziałowców 
mogą zostać dostosowane w ramach tego modelu”33.

1.34 W oparciu o opublikowany przegląd, przeprowadzony w 2011 r. przez Mervyna Daviesa (Lorda 
Daviesa of Abersoch) i dotyczący przeszkód uniemożliwiających kobietom dostęp do wyższych 
stanowisk w biznesie, minister stwierdza, że określony w art. 5 wymóg dotyczący dopilnowania przez 
państwa członkowskie, aby spółki giełdowe wyznaczyły cele w zakresie poprawy równowagi płci 
wśród dyrektorów wykonawczych, stanowi odstępstwo od dobrowolnego podejścia, które było do tej 
pory realizowane w Wielkiej Brytanii. Mimo że niektóre spółki już publikują informacje dotyczące 
zróżnicowania pod względem płci, minister oczekuje, że potrzebne byłyby bardziej szczegółowe 
przepisy wykonawcze. Art. 6 dotyczący sankcji również wymagałby przyjęcia przepisów. Minister 
zaznacza niejasności co do zakresu tego przepisu, w którym nie wyjaśnia się, czy naruszenie, za które 
mają zostać nałożone sankcje, ma związek z niespełnieniem wymogów proceduralnych w zakresie 
rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska w organach spółek, czy z nieosiągnięciem celu 40% 
(nawet jeśli zastosowane zostały właściwe procedury).

1.35 Minister zauważa, że zgodnie z art. 8 ust. 3 państwo członkowskie może zawiesić stosowanie 
fragmentów projektu dyrektywy dotyczących procedur rekrutacji i wyboru, jeśli wdrożyło już równie 
skuteczne środki krajowe. Minister dodaje:

„Może się zdarzyć, że tylko państwa członkowskie, które takie środki mają zapisane w prawie, byłyby 
w stanie spełnić odnośne oczekiwania Komisji, ponieważ państwa członkowskie muszą wykazać, że 
środki krajowe »umożliwiają osobom należącym do niedostatecznie reprezentowanej płci objęcie 
przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych« do roku 2020/2018 (art. 8 ust. 3), a także 
ponieważ w przypadku składania sprawozdań Komisji zgodnie z art. 9 te państwa członkowskie 
muszą uwzględnić w takich sprawozdaniach informacje dotyczące »konkretnych wyników 
uzyskanych za pomocą środków krajowych« w celu upewnienia się, czy cel 40% zostanie spełniony. 
Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Cranfield School of Management Wielka Brytania jest 
na dobrej drodze, aby osiągnąć cel dotyczący reprezentacji kobiet w organach spółek objętych 
indeksem FTSE 100 na poziomie 26,7% do 2015 r. i 36,9% do 2020 r. Biorąc pod uwagę obecną 
                                               
32Zob. uzasadnienie minister z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wpływu na prawo Wielkiej Brytanii.
33Zob. ust. 29 uzasadnienia minister.
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tendencję, trudno będzie osiągnąć cele Komisji i w związku z tym konieczne mogą być dalsze wysiłki 
zmierzające do wyraźnego wykazania zgodności z celem 40%. Spółki objęte indeksem FTSE 100 
należą do najważniejszych stu spółek brytyjskich; szacujemy, że około 950 spółek podlegałoby 
zakresowi dyrektywy Komisji, a w większości z nich reprezentacja kobiet w ich organach jest 
prawdopodobnie bardzo niska”34.

1.36 Ponadto minister przewiduje, że nawet gdyby Wielka Brytania miała polegać na skuteczności 
środków krajowych mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w organach spółek, rząd i tak 
musiałby wprowadzić przepisy transponujące dyrektywę, ponieważ w styczniu 2020 r. (a w 
przypadku przedsiębiorstw publicznych w 2018 r.) dyrektywa stałaby się bezzwłocznie skuteczna 
wobec tych spółek, którym nie udało się osiągnąć celu 40%.

Przeprowadzona przez rząd ocena uzasadnienia działań UE

1.37 Minister uznaje prawo UE do działania w sprawach związanych z równością płci w ramach 
zatrudnienia, lecz kwestionuje powody podniesione przez Komisję w celu uzasadnienia działań na 
szczeblu UE, a nie na szczeblu krajowym. Minister podkreśla przewidziane w umowie koalicyjnej 
zobowiązanie do promowania równości płci w organach spółek giełdowych, a także zalecenia Lorda 
Daviesa of Abersoch dotyczące „prowadzenia przez przedsiębiorstwa strategii mającej na celu 
doprowadzenie do niezbędnej zmiany”, oraz przytacza następujące dowody pokazujące, że 
rozwiązania na szczeblu krajowym są skuteczne:

„Reprezentacja kobiet wynosi obecnie 17,3% w organach spółek objętych indeksem FTSE 100 i 12% 
w organach spółek objętych indeksem FTSE 250 (dane z dnia 15 listopada 2012 r.); od sprawozdania 
Lorda Daviesa odsetki te wzrosły odpowiednio z 12,5% i 7,8%”.

„Co ważne, od dnia 1 marca 2012 r. kobiety obejmują 38% stanowisk dyrektorów (wykonawczych i 
niewykonawczych) we wszystkich nowo utworzonych spółkach objętych indeksem FTSE 100 i 36% 
odnośnych stanowisk w spółkach objętych indeksem FTSE 250”.

„W przypadku spółek objętych indeksem FTSE 100 liczba organów, w których skład wchodzą tylko 
mężczyźni, spadła do 8 (w 2010 r. liczba ta wynosiła 21) i po raz pierwszy takie organy – w liczbie 94 
– należą do mniejszości wśród spółek objętych indeksem FTSE 250 (spadek z 52,4% do 37,6%)”.

„Badania przeprowadzone przez Cranfield School of Management pokazują, że przy utrzymaniu 
obecnego rozmachu i tempa zmiany jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć cel dotyczący 
reprezentacji kobiet w organach spółek objętych indeksem FTSE 100 na poziomie 26,7% do 2015 r. i 
36,9% do 2020 r.”35.

1.38. Minister sugeruje, że rozwiązania na szczeblu krajowym są skuteczniejsze,

ponieważ „umożliwiają państwom członkowskim współpracę ze spółkami we własnych, szczególnych 
kontekstach kulturowych w celu wywołania zmiany kulturowej w samym sercu środowiska 

                                               
34 Zob. ust. 35 uzasadnienia minister.
35Zob. ust. 20 uzasadnienia minister.
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przedsiębiorczego, aby zapewnić pełniejsze uznanie utalentowanych kobiet, a także zapewniają 
zrównoważone i długoterminowe oddziaływanie”36.

„Uważamy, że jeśli postępy mają być zrównoważone i długoterminowe, musimy dostrzec prawdziwą 
zmianę kulturową w samym sercu środowiska przedsiębiorczego. Spółki muszą zrozumieć i uwierzyć 
w to, że zróżnicowane organy to lepsze organy. Dobrowolne środki, które przedsiębiorstwa muszą 
naprawdę poprzeć, takie jak podejście biznesowe realizowane w Wielkiej Brytanii, mogą pomóc w 
wywołaniu takiej zmiany w sposób, który byłby niemożliwy w przypadku środków przymusowych, co 
przyczyni się do wykształcenia takiego środowiska biznesowego, w którym kobiety będą mogły 
obejmować stanowiska ze względu na kwalifikacje merytoryczne, a nie w wyniku tokenizmu”.

„Obowiązkowe kwoty lub cele zakładają również, że wszystkie przedsiębiorstwa startują z takiej 
samej pozycji. W biznesie nie obowiązuje zasada uniwersalności – przedsiębiorstwa potrzebują 
pewnej elastyczności, aby podejmować działania optymalne pod kątem ich funkcjonowania. 
Przedsiębiorstwa i struktury biznesowe muszą zachować elastyczność, która umożliwia im reagowanie 
na zmieniające się okoliczności i różne potrzeby sektora, z uwzględnieniem wielkości i rodzaju 
przedsiębiorstwa”.

„Oprócz tego państwa członkowskie są bardzo różne – mają różne kultury, cechy, systemy ładu 
korporacyjnego, składy siły roboczej, normy edukacyjne – i wszystkie startują z innego miejsca. 
Różne są także struktury spółek i organów, co utrudnia rzetelne stosowanie celów paneuropejskich”.
„Poszczególne państwa, tak samo jak przedsiębiorstwa, muszą być w stanie zareagować na 
zmieniające się środowisko i różne potrzeby sektora z uwzględnieniem wielkości oraz rodzaju 
przedsiębiorstwa i kluczowe jest to, aby zachowały one elastyczność w tym zakresie. Państwa 
członkowskie muszą zachować zdolność do współpracy ze środowiskiem biznesowym w celu 
opracowania rozwiązań uwzględniających ich własne warunki gospodarcze i warunki panujące na 
rynku pracy. Fakty wskazują na to, że dzieje się tak we wszystkich państwach członkowskich UE”.

„Jeśli chodzi o spółki brytyjskie, uważamy, że właściwe jest dobrowolne, inicjowane przez 
przedsiębiorstwa podejście do poprawy reprezentacji kobiet w organach spółek”37.

1.40 Minister przytacza również wnioski Rady ds. Ocen Skutków (organu kontrolnego 
wprowadzonego przez Komisję), która w sierpniu 2012 r. stwierdziła, że wiele państw członkowskich 
przedsięwzięło środki, które – jak się wydaje – przyczyniły się do znaczących postępów, oraz że 
dowody potwierdzające potrzebę podjęcia wiążących działań przez UE zgodnie z zasadą 
proporcjonalności były bardzo słabe.

Przeprowadzona przez rząd ocena finansowych skutków działań UE

1.41 Projekt dyrektywy nie ma żadnego wpływu na budżet UE, lecz rząd, przytaczając liczby 
przedstawione w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków, szacuje, że łączny koszt, jaki 
brytyjskie spółki giełdowe musiałyby ponieść w związku z zapewnieniem zgodności, prawdopodobnie 
wyniósłby w tym regionie 9 milinów funtów do 2020 r. Dodatkowe koszty obejmą monitorowanie 
składu organów pod względem płci oraz podjęcie działań skierowanych przeciwko spółkom 
giełdowym niespełniającym określonych wymogów.

                                               
36Zob. ust. 21 uzasadnienia minister.
37Zob. ust. 41–5 uzasadnienia minister.
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Wniosek

1.42. Nie mamy wątpliwości co do tego, że istnieją znaczne przeszkody strukturalne i kulturowe, które 
cały czas utrudniają działania mające na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonych i zróżnicowanych 
organów spółek. Brak różnorodności wpływa nie tylko na kobiety; równość płci jest obszarem, w 
którym UE jest bez wątpienia uprawniona do podejmowania działań. Biorąc pod uwagę wolne postępy 
w zwiększaniu zróżnicowania organów spółek pod względem płci, Komisja przewiduje, że osiągnięcie 
zrównoważonej reprezentacji potrwa kolejne 40 lat lub dłużej. Pragniemy zauważyć, że pomimo 
ostatnio podjętych starań w Wielkiej Brytanii Komisja szacuje, że – zważywszy na obecne tendencje –
tylko 17% brytyjskich spółek giełdowych podlegających zakresowi przedmiotowej dyrektywy 
osiągnie reprezentację kobiet na stanowiskach dyrektorów (wykonawczych i niewykonawczych) na 
poziomie co najmniej 40% do 2020 r.38. Jednak to, że UE jest uprawniona do działania, oraz to, że 
Komisja jest chętna do działania, wcale nie oznacza, że działania UE są uzasadnione.

1.43. Podzielamy obawy rządu co do tego, że działania zaproponowane przez Komisję są bardzo 
zbliżone do wprowadzenia wiążącej kwoty w odniesieniu do odsetka kobiet w organach spółek, choć 
są one wyrażone jako cel ilościowy. Zgodnie z pierwszym kryterium testu pomocniczości UE może 
podejmować działania „tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie”39. Komisja zwraca 
uwagę na różne podejścia przyjęte przez państwa członkowskie – niektóre państwa wprowadziły 
wiążące kwoty, inne określiły niewiążące cele bądź zaproponowały dobrowolne inicjatywy 
prowadzone przez przedsiębiorstwa albo w ogóle nie podjęły żadnych działań – oraz sugeruje, że 
postępy w osiąganiu bardziej zrównoważonej reprezentacji płci w organach spółek będą zbyt 
powolne. Zauważamy jednak, że wiele środków krajowych zostało wdrożonych w ciągu ostatniego 
roku lub dwóch lat, i twierdzimy, że uznanie tych środków za nieskuteczne jest przedwczesne. 
Uważamy, że dłuższy okres refleksji jest potrzebny, aby dokonać oceny tego, co funkcjonuje (lub nie 
funkcjonuje) prawidłowo i jaki jest zasięg widocznych postępów, zanim stwierdzi się, że państwa 
członkowskie są niechętne do działania lub że wdrażane przez nie środki będą nieskuteczne.

1.44 Komisja twierdzi, że opór ze strony środowiska biznesowego może wyjaśniać, dlaczego niektóre 
państwa członkowskie mogą być niechętne do działania, oraz popiera działania na szczeblu UE 
mające na celu zapewnienie „konkurencyjnych i równych warunków działania”. Jednak znaczna część 
analizy stanowiącej podstawę wniosku Komisji opiera się na korzyściach biznesowych wynikających 
z wprowadzenia bardziej zróżnicowanych organów jako sposobu poprawy ładu korporacyjnego i 
wyników spółek. Wydaje się zatem, że państwa członkowskie mają więcej, a nie mniej powodów, by 
podejmować indywidualne działania mające na celu promowanie większej równowagi płci w 
organach spółek jako sposobu zapewnienia przewagi konkurencyjnej.

1.45 Komisja przedstawia dwa kolejne powody w celu uzasadnienia działań podlegających drugiemu 
kryterium testu pomocniczości, który wymaga udowodnienia, że działania na szczeblu UE byłyby 
skuteczniejsze w osiągnięciu większej równowagi płci. Po pierwsze zgodnie z tym kryterium różne 
podejścia regulacyjne mogą prowadzić do „komplikacji praktycznych”, które mogą mieć negatywny 
wpływ na rynek wewnętrzny. Przytoczone przykłady obejmują możliwość, że spółka ze zbyt małą 
liczbą dyrektorów płci żeńskiej może zostać wykluczona z ubiegania się o zamówienia publiczne lub 
może mieć trudności z założeniem filii w innym państwie członkowskim. Brak przejrzystości 
procedur rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska w organach spółek może również ograniczać 
swobodę przemieszczania się w obrębie rynku wewnętrznego oraz wpływać na decyzje inwestorów. 
                                               
38Zob. s. 45 i 46 ADD 2.
39 Zob. art. 5 ust. 3 Traktatu UE.
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Choć uznajemy, że wszystkie wspomniane problemy są teoretycznie możliwe, uważamy, że Komisja 
powinna ustanowić dużo mocniejsze dowody naukowe potwierdzające problemy faktycznie 
występujące na rynku wewnętrznym, zanim stwierdzi, że działania UE są uzasadnione w kontekście 
pogodzenia różnych podejść krajowych.

1.46 Po drugie uznajemy to, że zwiększenie reprezentacji i widoczności kobiet na wyższych 
stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych może mieć również pozytywny 
efekt zewnętrzny w odniesieniu do udziału kobiet w rynku pracy oraz może przyczynić się do 
osiągnięcia głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego zatrudnienia. Jak jednak wspomniano 
powyżej, uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że tego rodzaju działania UE 
zaproponowane przez Komisję są jedynym możliwym bądź najlepszym sposobem osiągnięcia tego 
celu.

1.47 Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki Komisji, przedstawione zarówno w uzasadnieniu 
towarzyszącym projektowi dyrektywy, jak i w punktach preambuły wniosku, mające na celu 
określenie bardziej szczegółowej podstawy działań UE. Uzasadnienia przedstawione w punktach 
preambuły, obejmujące dziewięć stron, są w istocie znacznie dłuższe niż postanowienia operacyjne 
określone w projekcie dyrektywy, który składa się z 11 artykułów i ma objętość pięciu stron. 
Uważamy, że świadczy to o niepewności samej Komisji zarówno co do uzasadnienia prawodawstwa, 
jak i charakteru zaproponowanego prawodawstwa. Przyznajemy, że Komisja podjęła próby określenia 
jakościowego i ilościowego wpływu działań na szczeblu UE w porównaniu z tym, czego można by 
oczekiwać, gdyby UE nie podjęła żadnych działań, lecz kwestionujemy to, czy Komisja przytoczyła 
wystarczające przesłanki wskazujące na skutki transnarodowe lub wszelki inny istotny wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W związku z tym zalecamy, aby Izba Gmin przesłała 
załączoną uzasadnioną opinię przewodniczącym instytucji UE przed dniem 15 stycznia 2013 r., po 
przeprowadzeniu debaty podczas obrad Izby.

1.48. Tymczasem zamierzamy poddać projekt dyrektywy kontroli, lecz z chęcią zatwierdzimy 
komunikat. Z zadowoleniem przyjęlibyśmy stanowisko minister w sprawie trafności przewidywań 
Komisji, że tylko 17% brytyjskich spółek giełdowych podlegających zakresowi przedmiotowej 
dyrektywy osiągnie reprezentację kobiet na stanowiskach dyrektorów (wykonawczych i 
niewykonawczych) na poziomie co najmniej 40% do 2020 r. Ponadto pragniemy zwrócić się do 
minister o wyjaśnienie, biorąc pod uwagę takie wolne postępy, dlaczego uważa ona, że środki 
zaproponowane przez Komisję przyniosłyby „efekt przeciwny do zamierzonego” oraz przyczyniłyby 
się do stworzenia „większej, a nie mniejszej liczby przeszkód dla kobiet” i „zmniejszenia skuteczności 
organów”40. Ponadto oczekujemy na wynik konsultacji rządu z udziałowcami i zwracamy się do 
minister o przedłożenie sprawozdań z postępów negocjacyjnych.

                                               
40 Zob. ust. 24 uzasadnienia minister.


