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Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 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 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

OPINIA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 stycznia 2013 r.

O niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 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

Senat, po rozpatrzeniu projektu 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, stwierdza, że projekt ten nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Celem projektowanej regulacji jest zwiększenie udziału kobiet zarządzających i zajmujących 
najwyższe stanowiska w spółkach. Komisja Europejska nie wykazała jednak, że państwa 
członkowskie nie mogłyby zrealizować tego celu samodzielnie. Komisja przedstawiła jedynie 
informację, że cel ten nie jest osiągany w tych państwach, które zdecydowały się nie 
przyjmować prawnie wiążących środków promujących zatrudnienie kobiet.

Komisja wykazała natomiast, ze państwa członkowskie mogą samodzielnie zrealizować cel 
projektowanej dyrektywy poprzez przyjęcie prawnie wiążących środków. Projektowana 
regulacja nie przyczyni się do zharmonizowania sposobu rekrutacji czy zasad zarządzania, 
gdyż pozwala na utrzymywanie odrębnych regulacji w państwach członkowskich wówczas, 
gdy wykażą one, że zrealizują cel założony w projektowanej dyrektywie.

Projektowana dyrektywa ma zatem w istocie zastąpić państwa członkowskie w przyjęciu 
regulacji w sytuacji, gdy nie zdecydowały się one na przyjęcie pozytywnych środków 
prawnych promujących zatrudnienie płci niedostatecznie reprezentowanej, a nie lepsze i 
bardziej efektywne osiągnięcie celu na poziomie UE.

Projektowana dyrektywa jedynie fragmentarycznie reguluje proces rekrutacji, nie przyczyni 
się zatem do usunięcia barier w realizacji swobód rynku wewnętrznego.

Należy zatem uznać, że proponowana regulacja narusza zasadę pomocniczości.
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