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Ref.: Avizul motivat al Senatului Poloniei referitor la propunerea 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
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Senatului Republicii Polone referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ

AL SENATULUI REPUBLICII POLONE

din 9 ianuarie 2013

referitor la neconformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii 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 
(COM (2012)0614)

După examinarea propunerii 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 (COM(2012)0614), Senatul consideră că propunerea nu este conformă 
cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Obiectivul propunerii este creșterea numărului de femei aflate în posturi de management și în 
posturi de conducere la nivel înalt în societățile comerciale. Totuși, Comisia nu demonstrează 
că statele membre nu ar putea realiza acest obiectiv prin acțiuni întreprinse individual, 
subliniind doar că obiectivul nu este atins în țările care au ales să nu introducă măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a promova angajarea femeilor.

Totuși, Comisia demonstrează că statele membre pot atinge obiectivul propunerii de directivă 
prin acțiuni întreprinse individual, introducând măsuri obligatorii din punct de vedere juridic. 
Propunerea nu va ajuta la armonizarea metodelor de recrutare sau a normelor de angajare, dat 
fiind că permite menținerea unor reglementări separate în statele membre dacă acestea 
demonstrează că îndeplinesc obiectivul stabilit în propunerea de directivă.

În esență, prin urmare, propunerea de directivă încearcă să înlocuiască statele membre în 
contextul adoptării de norme atunci când statele membre nu au decis să adopte măsuri 
legislative pozitive pentru a promova angajarea sexului subreprezentat, mai degrabă decât să 
se încerce să atingă obiectivul respectiv de o manieră mai bună și mai eficace la nivelul UE.

Propunerea de directivă introduce doar o serie de reglementări disparate referitoare la 
procesul de recrutare și, prin urmare, nu va ajuta la eliminarea obstacolelor care 
restricționează libertățile pieței interne.

Prin urmare, Senatul Republicii Polone a ajuns la concluzia că propunerea de directivă încalcă 
principiul subsidiarității.
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