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Odbor za pravne zadeve

15.1.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(11/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega senata o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal poljski senat.
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PRILOGA

MNENJE

SENATA REPUBLIKE POLJSKE

z dne 9. januarja 2013

o neskladnosti predloga direktiv Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 

tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614)

Senat po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614) meni, da predlog ni skladen z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Cilj predloga je povečati število žensk v upravah in na vodilnih položajih podjetij. Vendar 
Komisiji ne uspe dokazati, da države članice tega cilja ne morejo doseči s samostojnimi
ukrepi, temveč zgolj poudari, da cilj ni dosežen v državah, ki se niso odločile uvesti pravno 
zavezujočih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja žensk.

Kljub temu pa Komisija uspe pokazati, da lahko države članice z uvedbo pravno zavezujočih 
ukrepov samostojno dosežejo cilj predloga direktive. Predlog ne bo pomagal poenotiti metod 
zaposlovanja in pogojev za zaposlovanje, saj državam članicam omogoča ohranitev 
posamičnih predpisov, če dokažejo, da izpolnjujejo cilje iz predloga.

Bistvo predloga direktive je torej nadomestiti države članice pri sprejemanju pravil v 
primerih, ko se države članice niso odločile sprejeti pozitivnih zakonodajnih ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja nezadostno zastopanega spola, namesto da bi poskušal bolje in 
učinkoviteje doseči cilj na ravni EU.

Predlog direktive je kvečjemu površno pripravljena ureditev postopka zaposlovanja, zato ne 
bo pomagal odstraniti ovir, ki omejujejo svoboščine na notranjem trgu.

Zato Senat ugotavlja, da ta predlog direktive krši načelo subsidiarnosti.

Bogdan Borusewicz

PREDSEDNIK SENATA


