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Assunto: Parecer fundamentado do Senado polaco referente à proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à melhoria do equilíbrio entre 
homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas 
em bolsa e a outras medidas conexas
(COM(2012)614– C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente no que respeita à conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado polaco referente à 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

PARECER

DO SENADO DA REPÚBLICA DA POLÓNIA

de 9 de janeiro de 2013

referente à não observância do princípio de subsidiariedade pela proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres 
no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 

conexas

Depois de analisar a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das 
empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas (COM(2012)0164), o Senado da 
República da Polónia concluiu que a referida proposta não obedece ao princípio de 
subsidiariedade definido no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia.

O objetivo da proposta consiste em aumentar o número de mulheres na área da gestão e em 
lugares de topo das empresas. No entanto, a Comissão não demonstra que os Estados-
-Membros não poderão alcançar este desiderato agindo individualmente, dando apenas ênfase 
ao facto de o objetivo não estar a ser alcançado em países que optaram por não introduzir 
medidas juridicamente vinculativas para promover o emprego das mulheres.

A Comissão faz prova, no entanto, de que os Estados-Membros, agindo individualmente, 
podem concretizar o objetivo da proposta de diretiva, caso introduzam medidas juridicamente 
vinculativas. A proposta não contribuirá para harmonizar os métodos de recrutamento ou as 
normas laborais, já que permite a manutenção de regulamentações individualizadas nos 
Estados-Membros, caso se demonstre que tais regulamentações cumprem o objetivo definido 
na proposta de diretiva.

Na sua essência, a proposta de diretiva visa, por conseguinte, sobrelevar os Estados-Membros 
na adoção de regras, sempre que estes se abstenham de adotar medidas legislativas positivas 
para promover o emprego das pessoas do sexo sub-representado, ao invés de procurar 
alcançar o objetivo de uma forma melhor e mais eficaz ao nível de toda a UE.

A proposta de diretiva apenas prevê uma vaga regulação do processo de recrutamento, motivo 
por que, decerto, não contribuirá para ajudar a remover os obstáculos que restringem as 
liberdades no mercado interno.

O Senado da República da Polónia conclui, por conseguinte, que a referida proposta de 
diretiva viola o princípio da subsidiariedade.

Bogdan Borusewicz
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