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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0011/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Senat om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det 
pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Republikken Polens Senat om de 
ovennævnte forslag.
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DA

BILAG

UDTALELSE

REPUBLIKKEN POLENS SENAT

af 9. januar 2013

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 

bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger 
(COM(2012)0614)

Efter at have gennemgået Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614) konkluderer Senatet, at forslaget ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Målet med forslaget til direktiv er at øge andelen af kvinder i ledelsen af og med topstillinger i 
virksomheder. Kommissionen har imidlertid ikke påvist, at medlemsstaterne ikke selv vil 
kunne opfylde dette mål. Kommissionen har kun fremlagt oplysninger om, at dette mål ikke 
er opfyldt i de medlemsstater, der har besluttet ikke at indføre bindende foranstaltninger for at 
fremme ansættelsen af kvinder.

Kommissionen påviste dog, at medlemsstaterne selvstændigt kan opfylde målet i forslaget til 
direktiv gennem vedtagelsen af juridisk bindende foranstaltninger. Forslaget til direktiv 
bidrager ikke til at harmonisere ansættelsesmetoderne eller ledelsesprincipperne, eftersom det 
giver mulighed for at bevare forskellige regler i medlemsstaterne, hvis de påviser, at de 
opfylder målene i forslaget til direktiv.

Forslaget til direktiv sigter således primært mod at erstatte medlemsstaterne, når det gælder 
vedtagelsen af regler, når medlemsstaterne ikke har besluttet at vedtage positive retlige 
foranstaltninger til at fremme ansættelsen af det underrepræsenterede køn, i stedet for at søge 
at nå målet mere på en bedre og mere effektiv måde på EU-plan.

Forslaget til direktiv indeholder kun en ufuldstændig regulering af rekrutteringsprocessen, og 
det vil derfor ikke bidrage til at fjerne de barrierer, der begrænser de indre markeds friheder.

Senatet konkluderer derfor, at forslaget til direktiv krænker nærhedsprincippet.

Bogdan BORUSEWICZ
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