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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.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat al Camerei Comunelor din 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord referitor la propunerea de mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Camerei Comunelor

Adresat președintelui Parlamentului European, președintelui Consiliului și, respectiv, 
președintelui Comisiei, în temeiul articolului 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității

referitor la

Propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe

16433/121

Cadrul prevăzut de tratat pentru a evalua respectarea subsidiarității

1. Principiul subsidiarității s-a născut din dorința de a asigura faptul că deciziile sunt luate cât 
mai aproape posibil de cetățenii UE. El este definit la articolul 5 alineatul (3) din TUE.

„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, 
Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și 
local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii.”

2. Instituțiile UE trebuie să asigure „în permanență respectarea”2 principiului subsidiarității, 
prevăzut în Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

3. În consecință, Comisia trebuie să procedeze la consultări extinse înainte de a propune acte 
legislative, iar aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală, 
acolo unde este cazul3. 

4. În temeiul articolului 5 din Protocolul (nr. 2), orice proiect de act legislativ ar trebui să 
cuprindă o „fișă detaliată” care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității 
și proporționalității. Această fișă ar trebui să cuprindă:

 elemente care să permită evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză;

 în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor propunerii asupra legislației naționale 
și, acolo unde este cazul, asupra celei regionale; precum și 

 indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, indicatori cantitativi pe care să se 

                                               
1 COM(12) 614.
2 Articolul 1 din Protocolul (nr. 2).
3 Articolul 2 din Protocolul (nr. 2).
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bazeze motivele „care conduc la concluzia că un obiectiv poate fi realizat mai bine la 
nivelul UE”.

Fișa detaliată ar trebui să demonstreze, de asemenea, conștientizarea necesității de a proceda 
astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor 
naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai 
redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

5. În temeiul articolului 5 alineatul (3) și al articolului 12 litera (b) din TUE, parlamentele 
naționale asigură respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedura 
prevăzută în Protocolul (nr. 2), și anume procedura avizului motivat.

Protocolul anterior privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

6. Protocolul anterior privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat 
la Tratatul de la Amsterdam, oferea orientări utile privind modul în care urma să se aplice 
principiul subsidiarității. Liniile directoare respective rămân în continuare un indicator 
relevant al respectării subsidiarității. Comisia a confirmat că continuă să utilizeze Protocolul 
de la Amsterdam ca reper pentru stabilirea conformității și recomandă și altora să procedeze 
în același fel4.

                                               
4 A se vedea p.2 și p. 3 din Rapoartele privind subsidiaritatea pe anul 2010 și, respectiv, 2011 (COM(10)0547 și COM(11)0344).

„Pentru a fi justificată, o acțiune a Comunității trebuie să se conformeze celor două aspecte 
ale principiului subsidiarității: obiectivele acțiunii propuse să nu poată fi realizate într-un mod 
satisfăcător prin acțiunea statelor membre în cadrul sistemului constituțional național și, în 
consecință, să poată fi mai bine realizate printr-o acțiune a Comunității.”

„Pentru a stabili dacă se îndeplinește condiția menționată anterior, trebuie respectate 
următoarele linii directoare:

 problema examinată să prezinte aspecte transnaționale care nu pot fi rezolvate în mod 
satisfăcător prin acțiunea statelor membre;

 acțiunile statelor membre singure sau lipsa acțiunii comunitare să contravină cerințelor 
tratatului (precum necesitatea de a corecta denaturarea concurenței sau de a evita 
restricțiile mascate impuse comerțului sau de a consolida coeziunea economică și 
socială) sau să aducă prejudicii semnificative intereselor statelor membre; 
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 o acțiune realizată la nivel comunitar să prezinte avantaje evidente, datorită dimensiunilor sau 
efectelor acesteia, în raport cu o acțiune realizată la nivelul statelor membre.1

Forma acțiunii comunitare este atât de simplă pe cât o permit realizarea adecvată a 
obiectivului măsurii respective și necesitatea unei puneri în aplicare eficiente. Comunitatea nu 
legiferează decât în măsura necesară. Deși sunt la fel de importante, directivele sunt 
preferabile regulamentelor, iar directivele-cadru măsurilor detaliate.”

Scopul legislației propuse

7. Proiectul de directivă vizează îmbunătățirea echilibrului de gen în structurile de conducere 
ale societăților. Deși este redactat în termeni neutri din punctul de vedere al genului, 
referindu-se în tot textul la „sexul subreprezentat”, considerentele relevă clar obiectivul de a 
crește numărul de femei în structurile de conducere din următoarele rațiuni:

 realizarea unei egalități efective între femei și bărbați și diminuarea decalajelor de gen 
în materie de angajare și remunerare;

 asigurarea unei folosiri eficiente a capitalului uman (femeile reprezentând peste 60% 
din absolvenții de universități) și creșterea randamentului investițiilor publice în 
educație; precum și 

 îmbunătățirea guvernanței corporative, cu efecte colaterale benefice pentru rezultatele 
financiare și rentabilitate, precum și pentru creșterea economică.

Funcționarea

8. Proiectul de directivă are la bază articolul 157 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) care introduce atribuția specifică de a adopta măsuri 
„pentru a asigura punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă, inclusiv a 
principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă.” 
Aceasta ar impune statelor membre să se asigure că societățile cotate la bursă, în care femeile 
ocupă mai puțin de 40 % de posturi de administrator neexecutiv sau o treime din toate 
posturile de administrator (executiv și neexecutiv), vor numi administratorii neexecutivi „pe 
baza unei analize comparative a calificărilor fiecărui candidat, efectuată după criterii 
prestabilite, clare, formulate cu neutralitate și lipsite de ambiguitate”. Acest fapt ar introduce, 
de asemenea, o nouă regulă preferențială pentru a se asigura că i se acordă prioritate unei 
candidate, cu condiția ca ea să fie la fel de calificată ca un candidat în ceea ce privește 
adecvarea, competențele și performanțele profesionale și că nu există alți factori specifici 
candidatului care să încline balanța în favoarea sa.

9. Aceste cerințe procedurale au drept obiectiv realizarea unei reprezentări de 40% a femeilor 
în posturile de administratori neexecutivi (sau 30% din toți administratorii) în structurile de 
conducere ale societăților cotate la bursă până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor 

                                               
1 A se vedea p.2 și p.3 din Rapoartele privind subsidiaritatea pe anul 2010 și, respectiv, 2011 (COM(10)0547 și COM(11)0344).
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publice cotate la bursă).  Sunt exceptate întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și 
pentru societățile care au angajate femei în proporții mai mici de 10%. În cazul în care s-au 
luat deja măsuri la nivel național pentru creșterea nivelului de reprezentare a femeilor în 
structurile de conducere, societățile nu trebuie să aplice noile proceduri de recrutare și 
selecție, dar vor avea această obligație începând cu 2018/2020 în cazul în care nu au atins 
obiectivul de 40%.  Proiectul de directivă introduce, de asemenea, cerințe specifice de 
monitorizare și de raportare pentru societățile cotate la bursă, pentru a se asigura că se fac 
progrese concrete în ocuparea de către femei a unei proporții mai mari de posturi de 
administratori executivi.

10. Proiectul de directivă cere statelor membre să introducă sancțiuni, care pot include amenzi 
administrative sau anularea de către un organism judiciar a numirii sau alegerii unui 
administrator executiv, dacă au fost încălcate cerințele procedurale pentru recrutare și selecție, 
prevăzute în măsurile naționale de punere în aplicare. Nu este clar dacă sancțiunile urmează să 
se aplice și unei societăți cotate la bursă care aplică cerințele procedurale, dar nu îndeplinește 
obiectivul de 40% până în 2018/2020.

Subsidiaritatea

11. Comisia invocă trei motive în favoarea acțiunii la nivelul UE. În primul rând, afirmă că 
acțiunea la nivelul UE este necesară deoarece, acționând individual, statele membre „nu vor 
permite realizarea obiectivului unei reprezentări mai echilibrate din perspectiva genului în 
organele de conducere ale întreprinderilor, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite 
în prezenta propunere, nici până în 2020 și nici la o altă dată din viitorul apropiat.”2 Ținând 
cont de tendințele actuale din statele membre, Comisia estimează că UE, în ansamblul său, nu 
ar atinge obiectivul de 40% femei în structurile de conducere până în 2040. Comisia 
subliniază discrepanțele din ce în ce mai mari dintre abordările practicate de statele membre și 
adaugă:

„În timp ce statele membre au posibilitatea legală de a acționa pentru a contracara 
subreprezentarea femeilor în procesul decizional economic, multe dintre ele nu manifestă 
nicio dorință sau întâmpină rezistență din partea comunității de afaceri  dacă doresc să 
acționeze din proprie inițiativă.”3

12. O a doua justificare în favoarea acțiunii la nivelul UE este furnizată de abordările 
divergente ale statelor membre. Comisia consideră că perspectivele diferite privind 
reglementarea pot avea un impact negativ asupra pieței interne și pot conduce la „complicații 
de natură practică.”  Drept exemplu, Comisia amintește posibilele dificultăți ale unei societăți 
cotate în cazul în care acesta dorește să înființeze o filială într-un alt stat membru, să 
fuzioneze sau să achiziționeze, sau dacă participă la o licitație pentru un contract de achiziții 
publice4. Lipsa de transparență a procedurilor de selecție și a criteriilor de calificare pentru 
posturile de conducere pot descuraja potențialii candidați să își exercite dreptul la libera 
circulație în cadrul pieței interne și pot, de asemenea, influența deciziile investitorilor5. Mai 
mult decât atât, standardele minime comune contribuie la asigurarea „unor condiții echitabile 

                                               
2 A se vedea p. 25 din Evaluarea impactului elaborată de Comisie.(ADD 1)
3 A se vedea p. 26 din Evaluarea impactului elaborată de Comisie.(ADD 1).
4 A se vedea considerentul 12, p. 17 din proiectul de directivă.
5 A se vedea considerentul 13, p. 17 din proiectul de directivă și p. 27-28 din Evaluarea impactului elaborată de Comisie (ADD 1). 
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de concurență”6. Comisia adaugă:

„Este într-adevăr posibil ca ezitarea statelor membre de a reglementa acest domeniu pe cont 
propriu să provină din faptul că ele percep în aceasta un risc de a-și pune propriile 
întreprinderi într-o situație dezavantajoasă față de întreprinderile din alte state membre. 
Această percepție, întărită de presiunea exercitată de către comunitatea de afaceri, reprezintă 
un alt obstacol major în calea adoptării unor măsuri adecvate de către statele membre. Este 
necesară o inițiativă la nivelul UE în acest domeniu pentru a asigura un nivel comparabil de 
promovare a egalității de gen în întreaga Uniune, în conformitate cu tratatele UE”7. 

13. Cel de-al treilea argument în favoarea acțiunii la nivelul UE plasează egalitatea de gen în 
cadrul contextului social și economic mai larg al Strategiei Europa 2020. Comisia consideră 
că este esențial un angajament clar în favoarea egalității de gen pentru a se elimina obstacolele 
din calea participării femeilor la piața forței de muncă și pentru a se ajunge, până în 2020, la o 
rată de ocupare de 75 % pentru femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani.  
Comisia anticipează, de asemenea, că participarea mai mare a femeilor la cele mai înalte 
niveluri de luare a deciziilor economice va avea efecte colaterale benefice pentru economie în 
general, pentru creșterea competitivității întreprinderilor europene și stimularea creșterii 
economice. 8Ea afirmă:

„Subutilizarea competențelor femeilor cu o înaltă calificare reprezintă un potențial de creștere 
economică nevalorificat. Mobilizarea la întregul potențial a tuturor resurselor umane 
disponibile va fi un element esențial pentru soluționarea problemelor demografice ale UE, 
pentru concurarea cu succes într-o economie globalizată și pentru asigurarea unui avantaj 
comparativ față de țările terțe.”9 . 

14. În urma analizei sale, Comisia ajunge la concluzia că obiectivul de creștere a proporției 
femeilor în structurile de conducere ale societăților cotate la bursă

„poate fi mai bine atins printr-o acțiune coordonată la nivelul UE decât prin inițiative 
naționale diferite din punctul de vedere al domeniului de aplicare, al nivelului de 
ambiție și al eficacității.”10 ” 

Aspecte ale regulamentului care nu respectă principiul subsidiarității

15. Camera Comunelor consideră că proiectul 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 nu respectă nici obligațiile procedurale impuse 
Comisiei de Protocolul (nr. 2), nici principiul fundamental al subsidiarității, în ceea ce 
privește următoarele elemente.

i) Nerespectarea unor cerințe procedurale fundamentale

16. În temeiul articolului 5 din Protocolul (nr. 2), orice proiect de act legislativ ar trebui să 

                                               
6 A se vedea considerentul 14, p. 17 din proiectul de directivă.
7 A se vedea p. 26 din Evaluarea impactului elaborată de Comisie.(ADD 1)
8 A se vedea considerentul 15, p. 17-18 din proiectul de directivă.
9 A se vedea p. 3 din expunerea de motive a Comisiei.
10 A se vedea p.28 din Evaluarea impactului elaborată de Comisie (ADD 1).
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cuprindă o „fișă detaliată” care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității 
și proporționalității.” Cerința ca declarația detaliată să fie inclusă în proiectul de act legislativ 
presupune ca aceasta să fie introdusă în expunerea de motive a Comisiei, ce face parte din 
proiectul de act legislativ și care, trebuie subliniat, este tradusă în toate limbile oficiale ale 
UE.  Faptul că declarația detaliată este tradusă în toate limbile oficiale ale UE îi permite 
evaluarea din perspectiva respectării principiului subsidiarității (și a proporționalității) în toate 
statele membre ale UE, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 2); spre deosebire de 
evaluarea de impact a Comisiei, care nu este inclusă într-un proiect de act legislativ și nici nu 
este tradusă în toate limbile oficiale ale UE.

17. În Tratatul privind Uniunea Europeană11 se prezumă că deciziile sunt luate cât mai 
aproape posibil de cetățenii UE.  O abatere de la această prevedere nu ar trebui acceptată ca 
atare, ci ar trebui justificată într-un mod suficient de detaliat și de clar, astfel încât cetățenii 
UE și reprezentanții lor aleși să poată înțelege motivele calitative și cantitative care duc la 
concluzia că „un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii”, în 
conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 2). Răspunderea îndeplinirii acestor cerințe îi 
revine instituției UE care propune actele legislative.

18. Expunerea de motive a Comisiei, precum și considerentele la proiectul de directivă 
oferă o serie de argumente în favoarea acțiunii la nivelul UE.  Cu toate acestea, din motivele 
prezentate mai jos, noi nu considerăm că Comisia a furnizat argumente cantitative și calitative 
suficiente pentru a justifica necesitatea unei acțiuni la nivelul UE, având în vedere că o serie 
de state membre au luat deja măsuri pentru a mări numărul de femei în consiliile de 
administrație. Camera Comunelor susține că această omisiune demonstrează nerespectarea, de 
către Comisie, a cerințelor de procedură fundamentale, prevăzute la articolul 5 din Protocolul 
(nr. 2).

ii) Nerespectarea principiului subsidiarității

19. Primul aspect al testului subsidiarității prevede că UE poate acționa numai „dacă și în 
măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre”12.

20. Comisia subliniază abordările divergente ale statelor membre - unele au introdus cote 
obligatorii , alte obiective neobligatorii, altele au propus inițiative din partea mediului de 
afaceri, iar o serie de state membre nu au întreprins nimic - și consideră că procesul de 
asigurare a unei reprezentări de gen mai echilibrate structurile de conducere va fi prea lent. 
Camera Comunelor remarcă însă faptul că multe măsuri naționale au fost introduse doar de un 
an sau doi, fiind așadar prea devreme pentru a le cataloga drept ineficiente.  Credem că este 
nevoie de o perioadă suplimentară de reflecție și evaluare pentru a analiza ceea ce 
funcționează (sau nu) și progresele concrete înregistrate, înainte de a trage concluzia că statele 
membre nu doresc să acționeze sau că măsurile pe care le introduc vor fi ineficiente.

21. Comisia consideră că o posibilă explicație pentru reticența sau inacțiunea statelor membre 
ar putea fi rezistența comunității de afaceri și pledează pentru acțiuni la nivelul UE, pentru a 
asigura „condiții de concurență echitabile”. Însă, o mare parte din analiza care stă la baza 
                                               
11 Articolul 5.
12 A se vedea articolul 5 alineatul (3) din TUE.
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propunerii Comisiei se bazează pe capacitatea societăților de a numi consilii de administrație 
mai diverse, ca metodă de îmbunătățire a guvernanței corporative și a rezultatelor.  Prin 
urmare, ar exista mai degrabă o motivație mai mare (nu mai mică) a statelor membre de a 
acționa individual în sprijinul promovării unui echilibrul de gen mai mare în structurile de 
conducere, ca mijloc de asigurare a avantajului concurențial.

22. Ce de-al doilea aspect al testului subsidiarității impune demonstrarea faptului că obiectivul 
de realizare a echilibrului de gen la nivelul structurilor de conducere poate fi mai bine 
îndeplinit, având în vedere amploarea sau efectele sale, printr-o acțiune la nivelul UE. 
Comisia consideră că acțiunea la nivelul UE se justifică deoarece perspectivele diferite asupra 
reglementării pot da naștere unor „complicații practice”, ce pot influența negativ piața internă.  
Exemplele menționate includ posibilitatea ca o societate cu prea puține femei în posturi de 
administrator să fie exclusă de la contractele de achiziții publice sau să întâmpine dificultăți la 
înființarea unei filiale într-un alt stat membru. De asemenea, și lipsa de transparență în 
procedurile de recrutare și selecție pentru pozițiile din structurile de conducere poate constitui 
o restricție a libertății de circulație în cadrul pieței interne și poate afecta baza de luare a 
deciziilor de către investitori. Fiind de acord că toate acestea sunt teoretic posibile, credem că 
Comisia trebuie să furnizeze probe care să se sprijine pe o bază mult mai puternică, constând 
din problemele efective din cadrul pieței interne, înainte de a afirma că acțiunea la nivelul UE 
este justificată de necesitatea reconcilierii unor abordări naționale divergente.

23. Comisia crede, de asemenea, că o participare sporită și o vizibilitate mai mare a femeilor 
în procesul decizional economic la nivel superior ar putea produce un efect colateral asupra 
participării femeilor la piața forței de muncă și ar contribui la realizarea obiectivului principal 
privind ocuparea forței de muncă din Strategia Europa 2020.  Nu este deloc clar însă, dacă 
Consiliul European consideră că acest gen de legislație ar fi necesar sau dezirabil pentru 
îndeplinirea obiectivului principal.  În plus, după cum s-a menționat anterior, credem că este 
prea devreme pentru a trage concluzia că tipul de acțiune la nivelul UE propus de Comisie 
este în mod necesar singurul posibil sau cel mai bun pentru îndeplinirea obiectivul principal.

Concluzie

24. Din aceste motive, Camera Comunelor consideră că această propunere nu respectă 
principiul subsidiarității.
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Comisia de control a legislației europene, Raportul nr. 23, sesiunea 
2012-2013

Echilibrul de gen în structurile de conducere

Context

1.1 Tratatul de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene din 1957 a consacrat 
principiul remunerației egale pentru muncă egală pentru bărbați și femei, și începând de 
atunci, egalitatea de gen a fost recunoscută ca una dintre valorile fondatoare ale UE1. Tratatele 
UE instituie o obligație generală pentru UE de a încerca să elimine inegalitățile și de a 
promova egalitatea între bărbați și femei în toate domeniile în care este competentă să 
acționeze2. În plus, articolul 157 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), creează o competență specifică de a adopta măsuri,

„pentru a asigura punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 
tratament între femei și bărbați în ceea ce privește munca și locul de muncă, inclusiv a 
principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă”.

Documentul (a) − Comunicarea

1.2 Comunicarea Comisiei descrie modul în care legislația UE, jurisprudența Curții de 
Justiție, precum și programele de finanțare și de acțiune ale UE au contribuit la promovarea 
egalității de gen.  În martie 2010, Comisia nou-numită a adoptat o Cartă a femeilor, în care s-a 
angajat să consolideze perspectiva de gen în toate politicile introduse în timpul mandatului 
său și să inițieze măsuri specifice de promovare a egalității de gen.  Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați, care acoperă perioada 2010-15, subliniază că trebuie 
îmbunătățită proporția femeilor care ocupă posturi de conducere. În martie 2011, Consiliul a 
adoptat un Pact european pentru egalitatea între femei și bărbați pentru 2011-2020, care 
solicită acțiuni „la nivelul statelor membre și, după caz, la nivelul, Uniunii”, pentru a conferi 
mai multă putere femeilor în viața politică și economică, precum și pentru a promova 
participarea egală a femeilor și bărbaților la procesul decizional de la toate nivelurile și în 
toate domeniile, astfel încât să fie folosite integral toate talentele disponibile. Prin contribuția 
sa la eliminarea obstacolelor din calea participării femeilor la piața forței de muncă, Pactul 
este un instrument, dintr-o serie mai mare de instrumente, menit să sprijine obiectivul 
principal al Strategiei Europa 2020 de creștere a ratei de ocupare a femeilor la 75% până în 
2020.

1.3 În pofida acestor inițiative, precum și a încercărilor anterioare de a induce schimbări 
prin intermediul unor recomandări fără caracter obligatoriu ale Consiliului, Comunicarea 
semnalează că există în continuare dezechilibre de gen persistente la nivelul posturilor de 
conducere.

„În întreaga UE, consiliile de administrație sunt în prezent dominate de un singur gen:  86,3% 
din membrii consiliilor de administrație sunt bărbați, în timp ce femeile reprezintă doar 13,7% 

                                               
1Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
2A se vedea articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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(15% în rândul administratorilor neexecutivi), 96.8% dintre președinți sunt bărbați și doar 
3,2% sunt femei.”3  

1.4 Comunicarea subliniază slaba reacție înregistrată ca urmare a „Angajamentului pentru 
Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere”, elaborat de Comisie și 
lansat în martie 2011, prin care societățile cotate la bursă erau invitate să se angajeze voluntar 
să mărească la 30% până în 2015, respectiv la 40% până în 20204, numărul femeilor din 
consiliile de administrație ale societăților, precum și ca urmare a presiunii exercitate de 
Parlamentul European pentru introducerea cotelor și a prevederilor legislative obligatorii, în 
cazul în care măsurile voluntare nu au produs rezultate. Comisia estimează că, în ritmul de 
creștere actual, ar fi nevoie de peste 40 de ani pentru a se ajunge la o reprezentare de gen 
echilibrată în structurile de conducere ale societăților din întreaga UE.  Comisia afirmă că 
trebuie adoptată așadar, o inițiativă legislativă nu numai pentru a îmbunătăți echilibrul de gen 
în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă, ci și pentru a se asigura că 
schimbarea este „structurală și ireversibilă”5. Sunt menționate și alte activități de susținere a 
legislației la nivelul UE, printre care:

 pregătirea unui cod de conduită voluntară pentru firmele care se ocupă de recrutarea 
administratorilor executivi, care să includă aspecte privind diversitatea de gen și 
bunele practici;

 orientări directoare cu privire la măsurile vizând reconcilierea vieții profesionale cu 
viața privată și de familie;

 monitorizarea atentă a progreselor realizate în vederea îndeplinirii obiectivului 
principal privind participarea femeilor la piața forței de muncă din cadrul Strategiei 
Europa 2020;

 creșterea gradului de conștientizare a avantajelor comerciale și economice ale 
egalității de gen și diseminarea celor mai bune practici;

 colectarea de date comparabile pentru a contribui la monitorizarea progreselor 
realizate în vederea participării echilibrate la posturile decizionale; precum și 

 promovarea furnizării unor facilități de îngrijire a copiilor accesibile și de bună 
calitate6.

Document (b) - proiectul de directivă

1.5 Proiectul de directivă are drept scop îmbunătățirea echilibrului de gen la nivelul 
structurilor de conducere.  Deși este redactat în termeni neutri din punctul de vedere al 
genului, referindu-se în tot textul la „sexul subreprezentat”, considerentele relevă clar 
obiectivul de a crește numărul de femei în structurile de conducere, din următoarele rațiuni:

 realizarea unei egalități efective între femei și bărbați și diminuarea decalajelor de gen 
în materie de angajare și salarizare;

 asigurarea unei folosiri eficiente a capitalului uman (femeile reprezentând peste 60% 
din absolvenții de universități) și creșterea randamentului investițiilor publice în 
educație; precum și 

                                               
3 A se vedea p. 6 din Comunicare.
4 Numai 24 de societăți au semnat angajamentul (a se vedea p.6, ADD 1).
5 A se vedea p. 6 din Comunicare.
6A se vedea p. 15-17 din Comunicare.



CM\923974RO.doc 11/22 PE504.011v01-00

RO

 îmbunătățirea conducerii întreprinderilor, cu efecte colaterale benefice pentru 
rezultatele financiare și rentabilitate, precum și pentru creșterea economică.

Domeniul de aplicare al directivei

1.6 Proiectul de directivă ar urma să se aplice numai societăților cotate la bursă (în RU, 
societățile listate la Bursa din Londra), fiind exceptate întreprinderile mici și mijlocii7. 
Aceasta datorită faptului că societățile cotate la bursă „au o importanță economică, o 
vizibilitate și un impact deosebite” și stabilesc standardele pentru economie în general. În 
opinia Comisiei, caracterul public al societăților cotate la bursă justifică reglementarea mai 
cuprinzătoare a acestora „în interesul public”8.

Cerințele procedurale pentru recrutarea de administratorilor neexecutivi

1.7 Proiectul de directivă introduce noi cerințe procedurale privind criteriile de calificare 
și procedura de selecție pentru recrutarea de administratori neexecutivi, care urmează să se 
aplice la toate sistemele conducere9 și care urmăresc să asigure că, în cazul în care există un 
dezechilibru între femei și bărbați în conducerea unei societăți, aceasta se va strădui să 
mărească la 40% procentul pozițiilor neexecutive deținute de către sexul mai puțin 
reprezentat, până în ianuarie 2020 (sau până în 2018 pentru societățile cotate la bursă, care 
sunt întreprinderi publice). Comisia face distincția dintre rolurile administratorilor executivi și 
cele ale administratorilor neexecutivi, invocând proporționalitatea. Ea consideră că este 
previzibil un bazin mai mare de persoane calificate corespunzător, capabile să îndeplinească 
funcții de supraveghere neexecutive și că, în consecință, societăților le va fi mai ușor să creeze 
structuri de conducere mai diversificate, concentrându-și eforturile asupra recrutării 
administratorilor neexecutivi. În schimb, aplicarea acelorași obligații pentru recrutarea 
administratorilor executivi ar constitui o interferență excesivă în gestionarea treburilor curente 
ale unei societăți10. 

1.8 Noile cerințe procedurale s-ar aplica numai societăților cotate la bursă dacă proporția 
femeilor sau a bărbaților care ocupă posturi neexecutive este sub 40%.  În astfel de cazuri, 
articolul 4 alineatul (1) din proiectul de directivă specifică faptul că numirile trebuie să fie 
fundamentate pe
„o analiză comparativă a calificărilor fiecărui candidat, efectuată după criterii prestabilite, 
clare, formulate neutru și lipsite de ambiguitate.”

1.9  În plus față de aceste criterii referitoare la calificări, articolul 4 alineatul (3) introduce 
o regulă preferențială nouă, care impune statelor membre să se asigure că
„la selectarea administratorilor neexecutivi, se acordă prioritate candidatului aparținând 
sexului subreprezentat dacă respectivul candidat are aceleași calificări precum candidatul de 
sex opus din punctul de vedere al adecvării, al competențelor și al rezultatelor profesionale, cu 
excepția cazului în care, în urma unei evaluări obiective, care ține seama de toate criteriile 
specifice fiecărui candidat, balanța înclină în favoarea candidatului de sex opus.”
                                               
7Sunt exceptate IMM-urile care au mai puțin de 250 de angajați, a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR sau al 
căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.
8A se vedea considerentul 17, p. 18 din proiectul de directivă.
9Sistemele unitare combină funcțiile de conducere și de supraveghere ale administratorilor executivi și neexecutivi în cadrul unei 
singure structuri a consiliului de administrație; în sistemele duale există un consiliu de supraveghere separat al administratorilor 
neexecutivi și un consiliu de administrație al administratorilor executivi.
10A se vedea considerentul 20, p. 18 din proiectul de directivă.
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1.10 Un candidat respins are dreptul de a solicita prezentarea criteriilor de calificare pe care 
s-a bazat selecția, evaluarea comparativă obiectivă a acestor criterii și (dacă este cazul), 
factorii care au înclinat balanța în favoarea candidatului de sex opus.  În cazul în care, pe baza 
acestor informații, există suficiente dovezi pentru prezumția că candidatul respins era în egală 
măsură calificat pentru postul respectiv, cade în sarcina societății respective să demonstreze 
că regula preferențială a fost corect aplicată.

1.11 Comisia subliniază că regula preferențială prevăzută la articolul 4 alineatul (3) este 
compatibilă cu jurisprudența Curții de Justiție referitoare la acțiunea pozitivă, care impune 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 un sex este în mod clar subreprezentat în sectorul în cauză (în acest caz, femeile);
 candidata are calificări egale cu candidatul (ca aptitudini, competență și performanțe 

profesionale);
 prioritatea acordată candidatei nu este automată și necondiționată, dar poate fi ignorată 

în cazul în care există motive specifice care înclină balanța în favoarea candidatului; 
precum și

 toți candidații sunt evaluați pe baza unor criterii obiective.

De ce un obiectiv de 40%?

1.12 Comisia invocă studii academice care susțin că trebuie atinsă o masă critică de cel 
puțin 30% femei pentru a se depăși percepția că este vorba doar de o chestiune pur formală și 
pentru a se produce schimbări fundamentale și sustenabile în cultura conducerii. Adaugă, însă, 
că aceasta ar putea fi o măsură prea dură dacă s-ar aplica indiferent de mărimea consiliului 
(care are în medie 6,89 membri neexecutivi în societățile cotate la bursă, fără a fi incluse și 
IMM-urile) și de numărul absolut de femei care ocupă posturi de administratori în consiliul 
respectiv. Un obiectiv de 40% ar trebui să contribuie la atingerea unei mase critice, atât ca 
proporție, cât și ca număr absolut de femei în structurile de conducere. Dar, adaugă Comisia,
„nivelul țintă adecvat pentru realizarea obiectivelor identificate și atingerea unei mase critice 
de cel puțin 30%, sunt decizii de natură politică, având în vedere [...] consecințele 
proporțional diferite.”11

1.13 Evaluarea impactului elaborată de Comisie arată că acolo unde statele membre au 
introdus legi care stabilesc cote naționale, 40% reprezintă pragul superior. 12

1.14 Articolul 4 alineatul (7) din proiectul de directivă introduce un grad de flexibilitate, 
permițând statelor membre să prevadă că obiectivul de 40% a fost îndeplinit în cazul în care 
societățile cotate la bursă sunt în măsură să demonstreze că sexul mai slab reprezentat deține 
cel puțin o treime din toate pozițiile de administrator (executiv și neexecutiv).

Exceptări de la aplicarea cerințelor procedurale pentru recrutarea de administratori 
neexecutivi

1.15 Sunt prevăzute două excepții notabile. În primul rând, articolul 4 alineatul (6) permite 

                                               
11A se vedea p. 9, 16, 37 și 38, ADD 1.
12A se vedea p. 49-53 din ADD2. Franța și Spania au introdus cote de 40%; Belgia, Italia și Țările de jos au optat pentru 30% sau 33%.
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statelor membre să excepteze societățile cotate la bursă în a căror forță de muncă unul dintre 
sexe reprezintă mai puțin de 10% (motivând că există probabilitatea de a fi mai puțini 
candidați calificați corespunzător în rândul sexului subreprezentat). În al doilea rând, articolul 
8 alineatul (3) permite statelor membre să suspende aplicarea cerințelor procedurale de 
recrutare (inclusiv regula preferențială), în cazul în care acestea sunt în măsură să 
demonstreze că au luat deja măsuri la nivel național pentru a asigura o reprezentare de gen 
mai echilibrată a administratorilor neexecutivi și că aceste măsuri vor conduce la realizarea 
obiectivului de 40% până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor publice cotate la bursă). 
Aplicarea normelor ar urma să fie suspendată temporar - până în 2018, pentru întreprinderile 
publice cotate la bursă, respectiv 2020 pentru alte societăți cotate - iar statelor membre li se va 
cere să prezinte rapoarte periodice (primul în 2017), care să demonstreze că măsurile 
naționale sunt produc „rezultate concrete”13. 

Măsuri de îmbunătățirea a echilibrului de gen în rândul administratorilor executivi

1.16 Proiectul de directivă impune statelor membre să se asigure că societățile cotate la 
bursă se angajează individual să realizeze o reprezentare de gen echilibrată în rândul 
administratorilor executivi, până în 2020 (sau până în 2018, pentru întreprinderile publice 
cotate la bursă)14. Societățile cotate la bursă trebuie să descrie progresele înregistrate în 
vederea îndeplinirii acestor angajamente și a obiectivului de 40% pentru administratori 
neexecutivi, în rapoartele anuale prezentate de autoritățile naționale competente, precum și să 
publice informații pe paginilor lor de internet. Deși proiectul de directivă nu impune natura 
sau conținutul angajamentelor, considerentele sugerează că acestea trebuie să fie stabilite la 
un nivel care permite unei societăți să demonstreze „realizarea unor progrese tangibile în 
situația actuală”15. În cazul în care progresele sunt insuficiente, societățile trebuie să explice 
cauza și să stabilească măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a asigura respectarea 
angajamentelor.

1.17 Proiectul de directivă prevede că organismele naționale de promovare a egalității 
(Comisia pentru egalitate și drepturile omului în Regatul Unit), vor participa la elaborarea de 
analize, la promovarea și sprijinirea echilibrului de gen în structurile de conducere ale 
societăților cotate la bursă, precum și în monitorizarea progreselor.

Sancțiuni

1.18  Proiectul de directivă solicită statelor membre să introducă sancțiuni eficiente, 
proporționale și disuasive. Acestea pot include amenzi administrative sau anularea de către un 
organism judiciar a numirii sau alegerii unui administrator executiv, dacă au fost încălcate 
cerințele procedurale pentru recrutare și selecție, prevăzute în măsurile naționale de punere în 
aplicare. 

Alte dispoziții

1.19 Proiectul de directivă urmărește să introducă un nivel minim de armonizare pentru a 

                                               
13A se vedea articolul 9 alineatul (2) din directivă.
14 A se vedea articolul 5 alineatul (1) din directivă.
15 A se vedea considerentul 33, p. 21 din proiectul de directivă. 
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asigura o reprezentare de gen echilibrată în structurile de conducere. Proiectul are în vedere 
explicit ipoteza că statele membre ar putea dori să adopte și mai multe măsuri în această 
direcție, cu condiția ca aceste dispoziții să nu creeze o discriminare nejustificată și să nu 
împiedice buna funcționare a pieței interne.16

1.20 Proiectul de directivă ar urma să intre în vigoare la doi ani după adoptarea sa oficială, 
iar statele membre ar fi obligate să prezinte primele rapoarte privind eficacitatea măsurilor 
luate în vederea implementării acesteia în ianuarie 2017. O „clauză de caducitate”, 
menționează faptul că dispozițiile directivei vor expira la sfârșitul anului 2028.  Comisia poate 
recomanda însă, prelungirea termenului la care va expira, ca parte a unei revizuiri 
cuprinzătoare a directivei, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2021.

Justificarea acțiunii la nivelul UE

1.21  Comisia invocă trei motive în favoarea acțiunii la nivelul UE. În primul rând, susține 
că este necesară acțiunea la nivelul UE pentru că, în cazul în care statele membre ar acționa 
individual „nu se vor înregistra progrese substanțiale în realizarea obiectivului unei 
reprezentări de gen mai echilibrate la nivelul în organele de conducere ale întreprinderilor, în 
conformitate cu obiectivele de politică stabilite în prezenta propunere, nici până în 2020 și 
nici la o altă dată din viitorul apropiat.”17 Ținând cont de tendințele actuale în statele membre, 
Comisia estimează că UE în ansamblul său, nu ar atinge obiectivul de 40% femei în 
structurile de conducere până în 2040. Comisia subliniază discrepanțele din ce în ce mai mari 
între abordările statelor membre și adaugă:

„În timp ce statele membre au posibilitatea legală de a acționa pentru a contracara 
subreprezentarea femeilor în procesul decizional economic, multe dintre ele nu manifestă 
nicio dorință sau întâmpină rezistență din partea comunității de afaceri dacă doresc să 
acționeze din proprie inițiativă.”18

1.22 O a doua justificare în favoarea acțiunii la nivelul UE este furnizată de abordările 
divergente ale statelor membre. Comisia consideră că perspectivele diferite privind 
reglementarea pot avea un impact negativ asupra pieței interne și pot conduce la „complicații 
de natură practică.”  Drept exemplu, Comisia amintește posibilele dificultăți ale unei societăți 
cotate la bursă în cazul în care acesta dorește să înființeze o filială într-un alt stat membru, să 
fuzioneze sau să achiziționeze, sau dacă participă la o licitație pentru un contract de achiziții 
publice19. Lipsa de transparență a procedurilor de selecție și a criteriilor de calificare pentru 
posturile de conducere, pot descuraja potențialii candidați să își exercite dreptul la libera 
circulație în cadrul pieței interne și pot, de asemenea, influența deciziile investitorilor20. În 
plus, standardele minime comune contribuie la asigurarea „unor condiții echitabile de 
concurență” 21 Comisia adaugă:
„Este într-adevăr posibil ca ezitarea statelor membre în reglementarea acestui domeniu la 
nivel național să se datoreze faptului că ele consideră că acest fapt le-ar crea dezavantaje 
propriilor întreprinderi în raport cu întreprinderile din alte state membre. Această percepție, 

                                               
16 Articolul 7 din proiectul de directivă.
17 A se vedea p.25, ADD1.
18 A se vedea p.26, ADD1
19 A se vedea considerentul 12, p. 17 din proiectul de directivă.
20 A se vedea considerentul 13, p.117 din proiectul de directivă și p.27 și p. 28, ADD1.
21 A se vedea considerentul 14, p. 17 din proiectul de directivă.
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întărită de presiunea exercitată de către comunitatea de afaceri, reprezintă un alt obstacol 
major în calea adoptării unor măsuri adecvate de către statele membre. Este necesară o 
inițiativă la nivelul UE în acest domeniu pentru a asigura un nivel comparabil de promovare a 
egalității de gen în întreaga Uniune, în conformitate cu tratatele UE22.

1.23 Cel de al treilea argument în favoarea acțiunii la nivelul UE plasează egalitatea de gen 
în cadrul contextului social și economic mai larg al Strategiei Europa 2020. Comisia 
consideră că este esențial un angajament clar în favoarea egalității de gen pentru a se elimina 
obstacolele din calea participării femeilor la piața forței de muncă și pentru a se ajunge, până 
în 2020, la o rată de ocupare de 75 % pentru femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 
de ani. Comisia anticipează, de asemenea, că participarea mai mare a femeilor la palierele 
superioare ale proceselor decizionale economice va avea efecte colaterale benefice pentru 
economie în general, pentru creșterea competitivității întreprinderilor europene și stimularea 
creșterii economice. 23Ea afirmă: 

„Subutilizarea competențelor femeilor cu o înaltă calificare reprezintă un potențial de creștere 
economică nevalorificat. Mobilizarea la întregul potențial a tuturor resurselor umane 
disponibile va fi un element esențial pentru soluționarea problemelor demografice ale UE, 
pentru concurarea cu succes într-o economie globalizată și pentru asigurarea unui avantaj 
comparativ față de țările terțe”.24

1.24  În urma acestei analize, Comisia ajunge la concluzia că realizarea unui echilibru de 
gen mai bun în cadrul structurilor de conducere ale societăților cotate la bursă,
„poate fi mai bine atins printr-o acțiune coordonată la nivelul UE, decât prin inițiative 
naționale diferite din punctul de vedere al domeniului de aplicare, al nivelului de ambiție și al 
eficacității.”25  

Proporționalitatea

1.25 Comisia aduce în discuție eșecul înregistrat de recomandările cu caracter neobligatoriu 
ale Consiliului și de alte inițiative la nivelul UE și la nivel național, în promovarea egalității 
de gen în deciziile economice ca justificare pentru propunerea unei măsuri vizând 
armonizarea limitată, concepută pentru a realiza progrese cuantificabile și sustenabile „fără a 
se afecta funcționarea întreprinderilor private și economia de piață”26. Ea subliniază, în 
special:

 concentrarea asupra unui sector în care subreprezentarea femeilor este semnificativă și 
întâlnită la scară largă;

 domeniul de aplicare limitat al proiectului de directivă (care urmărește doar să 
stabilească un obiectiv cantitativ de 40% pentru membrii neexecutivi din structurile de 
conducere ale societăților cotate la bursă);

 exceptarea întreprinderilor mici și mijlocii;

                                               
22 A se vedea p.26, ADD1.
23 A se vedea considerentul 15, p. 18 din proiectul de directivă.
24 A se vedea p. 3 din Expunerea de motive a Comisiei.
25 A se vedea p.28, ADD1.
26 A se vedea p. 3 din Expunerea de motive a Comisiei, care însoțește proiectul de directivă.
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 opțiunea pentru un obiectiv de 40%, care este suficient de ambițios pentru a obține 
egalitatea mai degrabă de facto decât paritatea absolută, fără a restrânge în mod 
nejustificat flexibilitatea acționarilor și societăților de a-și alege singure candidatul;

 flexibilitate pentru statele membre, pentru ca acestea să țină cont de legislația națională 
privind societățile comerciale și practicile naționale de recrutare hotărârile pe care le 
iau vizând realizarea obiectivului de 40% și în modul de implementare a normelor 
referitoare la rapoartele societății;

 un interval de timp realist pentru realizarea egalității de gen;

 evitarea cotelor rigide - societățile pot justifica nerespectarea obiectivului de 40% în 
cazul în care nu există candidați calificați corespunzător,  precum și 

 includerea unei clauze de caducitate pentru a sublinia caracterul temporar al 
directivei.27

Opinia Guvernului

1.26  Ministrul pentru relațiile privind ocuparea forței de muncă și consumatori și Ministrul pentru 
femei și egalități (Jo Swinson) remarcă faptul că Comisia a prezentat o propunere revizuită, existând 
relatări conform cărora intenția inițială a Comisiei de a propune cote obligatorii de reprezentare a 
femeilor în consiliile de administrație a dat naștere la dispute aprinse între membrii Colegiului 
Comisarilor.  Ea declară că un număr mare de state membre și-au manifestat opoziția explicită cu 
privire la introducerea de către UE a cotelor obligatorii, atunci când s-a discutat această chestiune în 
cadrul la Consiliului pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în februarie 2012. În schimb, 
rezoluțiile Parlamentului European, adoptate în iulie 2011 și martie 2012, au subliniat lipsa de 
progrese în realizarea unei reprezentări de gen echilibrate la nivelul structurilor de conducere și au 
solicitat o cotă obligatorie de 30% până în 2015, care să urce până la 40% până în 2020.

1.27 Ministrul își exprimă angajamentul Guvernului de a crește numărul de femei numite în posturi 
de administratori, pentru a crea consilii de administrație mai diverse și mai eficiente. În continuare, 
declară:

„Am colaborat cu mediul de afaceri pentru a dărâma barierele care împiedică femeile să-și realizeze 
adevăratul lor potențial și pentru a aduce produce o schimbare în cultura mediului de afaceri.
Recunoaștem că de mediul de afaceri trebuie să înțeleagă și să accepte necesitatea schimbării, 
temându-se că măsuri imperative de genul obiectivelor obligatorii, regulamentelor și legislației vor fi 
contraproductive pentru obiectivul nostru, creând dimpotrivă, și mai multe bariere pentru femei și 
structuri de conducere mai puțin eficiente. 28”

1.28 Deși ministrul salută decizia Comisiei de a nu impune cote obligatorii pentru femei în 
structurile de conducere, își exprimă îngrijorarea că.

"[A] ceastă directivă, în esență, impune același lucru - cote.” 29

                                               
27A se vedea p. 28, 29, 61 și p. 62, ADD2.
28A se vedea alineatul 24 din expunerea de motive elaborată de minister.
29A se vedea alineatul 38 din expunerea de motive elaborată de minister.
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1.29 Susține apoi că:

„Guvernul Regatului Unit consideră că aceste cote sau obiective obligatorii nu vor reuși să rezolve 
problema și ar putea fi contraproductive.

Majoritatea femeilor nu sunt în favoarea cotelor, temându-se că vor fi considerate simple elemente de 
decor sau vor fi marginalizate în structurile de conducere. Femeile doresc să ajungă acolo pe merit, vor 
recunoașterea activității lor susținute și doresc să știe că au primit locul de muncă pentru că au fost 
cele mai bune pentru postul respectiv; ele doresc ca toți ceilalți să înțeleagă că au primit locul de 
muncă respectiv din acest motiv. Cotele riscă să submineze femeile și contribuția lor.” 30

Analiza guvernului referitoare la conținutul proiectului de directivă

1.30 Ministrul estimează că aproximativ 950 de societăți din Marea Britanie ar intra în domeniul de 
aplicare al proiectului de directivă, adăugând apoi:

„Începând cu 1 martie 2012 am făcut progrese mari în numirea femeilor în posturi neexecutive în RU;
femeile reprezentând 49% din administratorii neexecutivi nou numiți în societățile din FTSE 100 și 
44% din numirile din societățile FTSE 250. Depunem eforturi pentru a încuraja dezvoltarea 
componentei executive pentru a ne putea asigura că numirea de femei în posturi executive este 
sustenabilă” 31.

1.31 Jo Swinson salută exceptarea întreprinderilor mici și mijlocii inclusă în proiectul de directivă, 
dar afirmă că Guvernul nu a evaluat încă modul în care multe societăți din RU cotate la bursă ar putea 
beneficia de această scutire.

1.32 Ministrul explică faptul că în RU nu se face distincția între administratori executivi și 
neexecutivi, iar introducerea unei astfel de distincții pentru prima dată ar avea „implicații legislative 
semnificative”, nu în ultimul rând în ceea ce privește rolul jucat de acționari în deciziile referitoare la 
cine conduce societatea „lor”. Remarcă faptul că proiectul de directivă prevede că statul membru 
trebuie să aplice procesele de recrutare și selecție la toate numirile pentru posturile de administrator. 
În acest sens, RU ar putea să folosească drept temei juridic articolul 4 alineatul (7) din proiectul de 
directivă care consideră obiectivul de 40% a fost îndeplinit în cazul în care femeile ocupă o treime din 
toate posturile de administrator. Cu toate acestea, ministrul consideră că există o considerabilă 
incertitudine și lipsă de claritate cu privire la modul în care articolul 4 în ansamblul său va afecta 
legislația din RU referitoare la societățile comerciale.

"[D]eși înțelegem că scopul nu este de a introduce cote per se, nu rezultă clar din text că societățile nu 
pot fi sancționate în cazul în care nu reușesc să îndeplinească obiectivul de 40%, deși au urmat toate 
procedurile corespunzătoare.”32

1.33  Ministrul consideră că obiectivul de 40% pentru toate posturile de administratori neexecutivi, 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din proiectul de directivă, ar crea „probleme reale” pentru guvern 
și pentru comunitatea de afaceri. Jo Swinson afirmă în continuare:

                                               
30A se vedea alineatele 39 și 40 din expunerea de motive elaborată de minister.
31A se vedea alineatul 26 din expunerea de motive elaborată de minister.
32A se vedea Expunerea de motive privind impactul asupra legislației din RU, din 4 decembrie 2012.
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„În conformitate cu legislația actuală a RU privind egalitatea, societățile „pot opta pentru desemnarea 
unui candidat cu calificări egale aparținând sexului subreprezentat, dar acest lucru este la latitudinea 
angajatorului și nu trebuie făcut ca urmare a unei politici (secțiunea 159 din Legea privind egalitatea 
2010, referitoare al acțiunile pozitive în recrutare și promovare). Această propunere merge. mult mai 
departe, afirmând că societățile „trebuie” să aplice această acțiune pozitivă și, prin urmare, acest fapt 
reprezintă o abatere de la legislația din RU care a fost concepută urmând jurisprudența Curții Europene 
de Justiție referitoare la acțiunile pozitive, precizând explicit ceea ce este permis fără a se produce o 
discriminare ilegală. Ne întrebăm, de asemenea, cum se pot încadra opiniile acționarilor într-un astfel 
de model ”33.

1.34 Ministrul consideră că cerința de la articolul 5 ca statele membre să se asigure că societățile 
cotate la bursă stabilesc obiective pentru realizarea unui echilibru de gen mai bun la nivelul 
administratorilor executivi reprezintă o abatere de la abordarea voluntară adoptată până acum de RU, 
ca urmare a revizuirii coordonate de Lord Davies of Abersoch în 2011 cu privire la obstacolele 
întâmpinate de femei în ocuparea de pozițiilor de conducere din eșalonul superior al societăților 
comerciale. Deși unele societăți au publicat deja informații cu privire la diversitatea de gen, ministrul 
consideră că este nevoie de măsuri de punere în aplicare mai detaliate. Articolul 6 privind sancțiunile 
ar necesita, de asemenea, prevederi legislative. Ministrul evidențiază ambiguitățile legate de domeniul 
de aplicare al acestei dispoziții, care nu reușește să clarifice dacă încălcarea ce urmează a fi sancționată 
se referă la nerespectarea cerințelor procedurale de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile 
din structurile de conducere, sau la nerealizarea obiectivului de 40% (chiar dacă au fost respectate 
procedurile).

1.35 Ea constată că articolul 8 alineatul (3) permite unui stat membru să suspende aplicarea unor 
elemente ale proiectului de directivă referitoare la procedurile de recrutare și selecție în cazul în care a 
introdus deja măsuri la fel de eficiente la nivel național. Ea adaugă:

„S-ar putea ca numai statele membre care au adoptat prin lege măsurile respective să fie în măsură să 
satisfacă cerințele Comisiei, deoarece statele membre trebuie să demonstreze că măsurile naționale 
„permit sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40 % din posturile de administrator neexecutiv” 
până în 2020/2018 (articolul 8 alineatul (3)), iar când raportează Comisiei în temeiul articolului 9, 
aceste state membre trebuie să includă informații care să demonstreze „rezultatele concrete obținute 
prin măsurile naționale”, Comisia urmând să stabilească îndeplinirea obiectivului de 40%. Conform 
studiului elaborat de Cranfield School of Management, RU este în curs de realizare a unei proporții de 
26,7% femei în structurile de conducere ale societăților din FTSE 100 până în 2015 și 36,9% până în 
2020. Având în vedere tendințele actuale, RU nu ar îndeplini obiectivele Comisiei și ar fi necesare 
eforturi suplimentare pentru a demonstra în mod clar realizarea unui obiectiv de 40%. Indicele FTSE 
100 cuprinde primele 100 societăți din RU, iar noi estimăm că aproximativ 950 de societăți ar intra în 
domeniul de aplicare al directivei Comisiei, femeile fiind probabil foarte slab reprezentate în consiliile 
de administrație ale majorității acestor societăți”34.

1.36 În plus, ministrul anticipează că, chiar dacă RU ar urma să se bazeze pe eficacitatea propriilor 
măsuri interne pentru a crește reprezentarea femeilor în structurile de conducere, guvernul ar fi în 
continuare obligat să introducă legislația de transpunere a directivei, directiva intrând în vigoare în 

                                               
33A se vedea alineatul 29 din expunerea de motive elaborată de minister.
34 A se vedea alineatul 35 din expunerea de motive elaborată de minister.
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ianuarie 2020 (2018 pentru întreprinderile publice), pentru acele societăți care nu au reușit să 
îndeplinească obiectivul de 40%.

Analiza guvernului referitoare la justificarea unei acțiuni la nivelul UE

1.37 Ministrul recunoaște dreptul UE de a acționa în chestiuni legate de egalitatea de gen în 
domeniul ocupării forței de muncă, dar contestă motivele invocate de Comisie pentru a justifica 
acțiunea la nivelul UE, în defavoarea acțiunilor naționale. Ea subliniază angajamentul luat în cadrul 
Acordului de coaliție pentru promovarea egalității de gen în structurile de conducere ale societăților 
cotate la bursă, precum și recomandările făcute Lord Davies of Abersoch vizând urmărirea „unei 
strategii propuse de mediul de afaceri pentru a produce schimbările necesare” și menționează 
următoarele dovezi în sprijinul soluțiilor la nivel național:

„Femeile reprezintă în prezent 17,3% din structurile de conducere ale societăților din FTSE 100 și 
12% din cele ale FTSE 250 (la 15 noiembrie 2012), spre deosebire de 12,5%, respectiv 7,8%, înainte 
de raportul lui Lord Davies;

Trebuie menționat că femeile au reprezentat 38% din toate numirile noi în posturi de administratori 
(executivi sau neexecutivi) în societățile incluse în FTSE 100, respectiv 36% din cele incluse în FTSE 
250, începând cu 1 martie 2012.

În cadrul societăților din FTSE 100, din cele 21 de consilii de administrație exclusiv masculine în
2010, au mai rămas doar 8, iar pentru prima dată consiliile de administrație exclusiv masculine (94) 
reprezintă o minoritate la nivelul societăților din FTSE 250, (înregistrând acum 37,6%, față de 52,4% 
în 2010).

Studiul elaborat de Cranfield School of Management arată că, dacă se menține entuziasmul și ritmul 
actual de schimbări, se poate ajunge la o proporție de femei de 26,7% pentru societățile din FTSE 100 
până în 2015, respectiv de 36,9% până în 2020”35.

1.38 Ministrul consideră că soluțiile la nivel național sunt mult mai eficiente, permițându-le 
„statelor membre să colaboreze cu societățile în propriile lor contexte culturale pentru a produce o 
schimbare semnificativă a culturii din lumea afacerilor, pentru a se asigura că femeile talentate sunt 
recunoscute într-o măsură mult mai mare, asigurându-se că soluția este sustenabilă și durabilă36.

Credem că trebuie să vedem o schimbare reală a culturii în interiorul mediului de afaceri dacă dorim 
un progres sustenabil și pe termen lung. Societățile trebuie să înțeleagă, și să fie convinse, că 
structurile de conducere cu o mai mare diversitate sunt mai bune. Măsurile voluntare, care pot fi 
sprijinite în mod real de întreprinderi, cum ar fi abordarea adoptată de RU ce sprijină inițiativele 
propuse de mediul de afaceri, pot contribui la producerea acestei schimbări mult mai mult decât ar 
putea-o face vreodată face măsurile impuse cu forța, creând un mediu de afaceri în care femeile își pot 
ocupa locul pe merit și fără a exista suspiciunea că prezența lor este formală.

Cotele sau obiectivele obligatorii pleacă , de asemenea,de la premisa că toate întreprinderile pornesc 
din aceeași poziție. În afaceri nu există nici un standard universal (one size fits all) iar societățile au 
nevoie de un anumit grad de flexibilitate, pentru a face ceea ce este optim pentru societatea lor.

                                               
35A se vedea alineatul 20 din expunerea de motive elaborată de minister.
36A se vedea alineatul 21 din expunerea de motive elaborată de minister.
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Întreprinderile și structurile lor trebuie să-și păstreze o anumită flexibilitate care să le permită să 
reacționeze la un mediu în schimbare și la nevoile diverse impuse de sector, de mărimea sau de tipul 
de întreprindere.

Mai mult decât atât, statele membre sunt foarte diferite, există diferențe la nivelul culturii, 
caracteristicilor, regimurilor de administrare, al componenței forței de muncă, al standardelor de 
educație și toate au puncte de plecare diferite. În plus, societățile și structurile lor de conducerile sunt 
organizate diferit, fiind astfel dificil să se aplice obiective paneuropene judicioase .
Țările, ca și întreprinderile, trebuie să fie capabile să reacționeze la schimbări și la nevoile diverse 
impuse de sector, de mărimea sau de tipul de întreprindere; este așadar, extrem de important ca acestea 
să-și păstreze flexibilitatea. Statele membre trebuie să își păstreze capacitatea de a lucra cu 
comunitatea de afaceri pentru a dezvolta soluții care să țină seama de propriile lor piețe economice și 
condiții de muncă. Există dovezi că acest lucru se întâmplă în toate statele membre ale UE.

Credem că, pentru societățile din RU, cea mai adecvată este abordarea voluntară, inițiată de mediul de 
afaceri, care să vizeze îmbunătățirea reprezentării femeilor în structurile de conducere 37.

1.40 Ministrul amintește, de asemenea, concluziile Comitetul de evaluare a impactului din cadrul 
Comisiei, din august 2012, în care se afirma că o serie de state membre au luat măsuri care par să fi 
produs progrese semnificative și că baza probatoare pentru a demonstra necesitatea și 
proporționalitatea unei acțiuni obligatorii la nivelul UE era foarte slabă.

Analiza guvernului referitoare la implicațiile financiare ale unei acțiuni la nivelul UE

1.41 Proiectul de directivă nu are consecințe asupra bugetului UE, având însă în vedere cifrele din 
evaluarea de impact elaborată de Comisie, guvernul estimează că costurile totale pe care le incumbă 
respectarea directivei pentru societățile din RU cotate la bursă s-ar ridica la aproximativ £ 9 milioane 
până în 2020. Vor exista și costuri suplimentare pentru monitorizarea compoziției de gen a structurilor 
de conducere și pentru luarea de măsuri executorii împotriva societăților cotate care nu au respectat 
dispozițiile directivei.

Concluzii

1.42  Nu contestăm existența unor obstacole structurale și culturale semnificative, care continuă să 
obstrucționeze eforturile de creare a unor structuri de conducere mai echilibrate și mai diverse în 
cadrul societăților. Absența diversității nu afectează numai femeile, iar egalitatea de gen este un 
domeniu în care UE are o competență clară de a acționa. Ritmul lent al creșterii diversității de gen a 
consiliilor de administrație este revelator, Comisia estimând că vor fi necesari 40 de ani sau chiar mai 
mult pentru a obține o reprezentare echilibrată. Am remarcat, în plus, că în pofida eforturilor recente 
din RU, Comisia estimează că, pe baza tendințelor actuale, doar 17% dintre societățile din RU cotate 
la bursă, aflate în sfera de aplicare a directivei, vor avea cel puțin 40% femei în poziții de 
administratori (executivi și neexecutivi) până în 202038. Cu toate acestea, faptul că UE are competența 
de a acționa, iar Comisia este nerăbdătoare să o facă, nu înseamnă că acțiunea UE este justificată.

1.43  Împărtășim îngrijorarea Guvernului că acțiunea propusă de Comisie este foarte aproape de 
introducerea unei cote obligatorii pentru proporția de femei reprezentate în structurile de conducere, 

                                               
37A se vedea alineatul 41- 5 din expunerea de motive elaborată de minister.
38A se vedea p. 45 și p.46, ADD 2.
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chiar dacă este exprimată printr-un obiectiv formulat în termeni cantitativi. Primul aspect al testului 
subsidiarității prevede că UE poate acționa numai „în cazul în care și în măsura în care obiectivele 
acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre”39. Comisia subliniază 
abordările divergente adoptate de statele membre - unele au introdus cote obligatorii , alte obiective 
neobligatorii, altele au propus inițiative inițiate de comunitatea de afaceri, iar o serie de state membre 
nu au întreprins nimic - și consideră că procesul de asigurare a unei reprezentări de gen mai 
echilibrate în structurile de conducere va fi prea lent. Cu toate acestea, remarcăm faptul că multe 
măsuri naționale au fost introduse doar de un an sau doi, fiind așadar prea devreme pentru a le 
cataloga drept ineficiente. Credem că este nevoie de o perioadă suplimentară de reflecție și analiză 
pentru a evalua ceea ce funcționează (sau nu) și progresele înregistrate, înainte de a trage concluzia că 
statele membre nu doresc să acționeze sau că măsurile pe care le introduc vor fi ineficiente.

1.44 Comisia consideră că o posibilă explicație pentru reticența sau inacțiunea statelor membre ar 
putea fi rezistența comunității de afaceri și pledează pentru acțiuni la nivelul UE, pentru a asigura 
„condiții de concurență echitabile”. Însă, o mare parte din analiza care stă la baza propunerii Comisiei 
se bazează pe capacitatea societăților de introduce structuri de conducere mai diverse, ca metodă de 
îmbunătățire a guvernanței corporative și a rezultatelor. Prin urmare, ar exista mai degrabă o motivație 
mai mare (nu mai mică) a statelor membre de a acționa individual în sprijinul promovării unui 
echilibrul de gen mai mare în structurile de conducere, ca mijloc de asigurare a avantajului 
concurențial.

1.45 Comisia invocă două motive suplimentare pentru a justifica acțiunea la nivelul UE din 
perspectiva celui de al doilea aspect al testului subsidiarității, care impune demonstrarea faptului că 
acțiunea la nivelul UE ar fi mult mai eficientă pentru realizarea unui echilibru de gen mai consistent. 

În primul rând, afirmă că abordările diferite privind reglementarea pot produce „complicații 
practice”, ce pot influența negativ piața internă. Exemplele menționate includ posibilitatea ca o 
societate cu prea puține femei în posturi de administrator să fie exclusă de la contractele de achiziții 
publice sau să întâmpine dificultăți la înființarea unei filiale într-un alt stat membru. De asemenea, 
lipsa de transparență în procedurile de recrutare și selecție pentru posturile din structurile de 
conducere poate constitui o restricție a libertății de circulație în cadrul pieței interne și poate afecta 
baza de luare a deciziilor de către investitori.. Fiind de acord că toate acestea sunt teoretic posibile, 
credem că Comisia trebuie să furnizeze o bază probatoare mult mai solidă pentru problemele efective 
din cadrul pieței interne, înainte de a afirma că acțiunea UE se justifică prin necesitatea reconcilierii 
unor abordări naționale divergente.

1.46 În al doilea rând, suntem de acord că o participare sporită și o vizibilitate mai mare a femeilor în 
procesul decizional economic la nivel superior ar putea produce un efect colateral asupra participării 
femeilor la piața forței de muncă și ar contribui la realizarea obiectivului principal privind ocuparea 
forței de muncă al Strategiei Europa 2020.  Dar, după cum s-a menționat anterior, credem că este prea 
devreme pentru a trage concluzia că tipul de acțiune la nivelul UE propus de Comisie este singurul 
posibil sau cel mai bun pentru îndeplinirea obiectivului.

1.47 Salutăm eforturile depuse de Comisie, atât în expunerea de motive care însoțește proiectul de 
directivă, cât și în considerentele propunerii, pentru a oferi detalii cu privire la motivația unei acțiuni 
la nivelul UE. Într-adevăr, argumentele din cadrul considerentelor, care se întind pe nouă pagini, sunt 
semnificativ mai lungi decât dispozițiile operaționale ale proiectului de directivă, care conțin 11 
articole și ocupă cinci pagini. Credem că acest lucru reflectă o anumită nesiguranță la nivelul 

                                               
39 A se vedea articolul 5 alineatul (3) din TUE.
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Comisiei în ceea ce privește atât justificarea măsurilor legislative, cât și natura legislației propuse.
Apreciem că Comisia a încercat să ofere o serie de informații privind impactul cantitativ și calitativ al 
acțiunii la nivelul UE, comparativ cu ceea ce s-ar putea întâmpla dacă UE nu ar întreprinde nimic, dar 
ne întrebăm dacă au fost furnizate suficiente dovezi în legătură cu efectele transnaționale sau cu orice 
alt impact semnificativ asupra funcționării pieței interne. Prin urmare, recomandăm Casei Comunelor 
să trimită Avizul motivat președinților instituțiilor UE înainte de 15 ianuarie 2013, rezultat în urma 
dezbaterii din Casa Comunelor.

1.48 Între timp, intenționăm să urmărim în continuare proiectul de directivă, dar dăm curs liber 
Comunicării. Salutăm opiniile ministrului referitoare la estimările Comisiei conform cărora numai 
17% din societățile cotate din RU care intră în sfera de aplicare a directivei, vor avea cel puțin 40% 
din posturile de administratori (executivi și neexecutivi) ocupate de femei până în 2020. Având în 
vedere acest ritm lent de creștere, îl rugăm pe ministru să explice de ce consideră că măsurile propuse 
de Comisie ar fi „contraproductive” și ar crea „dimpotrivă, și mai multe bariere pentru femei și 
structuri de conducere mai puțin eficiente”40. În final, așteptăm cu interes rezultatul consultărilor 
Guvernului cu părțile interesate și cerem ministrului să prezinte rapoarte privind progresele 
înregistrate în cadrul negocierilor.

                                               
40 A se vedea alineatul 24 din expunerea de motive elaborată de minister.


