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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

15.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(11/2013)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Република Полша относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това 
мерки
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивирано становище от Сената на Република Полша по 
горепосоченото предложение.
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ANNEX

СТАНОВИЩЕ

НА СЕНАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША

от 9 януари 2013 година

относно нарушаването на принципа на субсидиарност от предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки (COM (2012)0614)

След като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки 
(COM (2012)0614), Сенатът установи, че предложението не е в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз.

Целта на предложението е да се увеличи броят на жените в управлението и по най-
високите постове в бизнеса. Комисията обаче не доказва, че държавите членки не могат 
да постигнат тази цел посредством самостоятелни действия, а просто посочва, че целта 
не е изпълнена в държавите, които са избрали да не въвеждат правно обвързващи мерки 
за насърчаване на заетостта сред жените.

Комисията сочи обаче, че държавите членки, действащи поотделно, могат да постигнат 
целта на предложението за директива чрез въвеждане на правно обвързващи мерки. 
Предложението няма да помогне за хармонизиране на методите за набиране на 
персонал или на правилата за трудова заетост, тъй като то позволява поддържането на 
отделни разпоредби в държавите членки, ако те докажат, че по този начин се изпълнява 
целта, определена в предложението за директива.

По този начин предложението за директива по същество се стреми да измести 
държавите членки при приемането на правила, когато държавите членки не са взели 
решение да приемат положителни законодателни мерки за насърчаване на заетостта на 
по-слабо представения пол, а не се стреми към постигане на целта по по-добър и по-
ефективен начин на равнище ЕС.

Предложението за директива само откъслечно регулира процеса на набиране на 
персонал и следователно няма да помогне за премахването на бариерите, които 
ограничават свободите на вътрешния пазар.

Поради това Сенатът стига до заключението, че предложението за директива нарушава 
принципа на субсидиарност.

Богдан Борушевич

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА


