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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0011/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från den polska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den polska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

YTTRANDE

FRÅN SENATEN I REPUBLIKEN POLEN

av den 9 januari 2013

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och 

därmed sammanhängande åtgärder COM(2012)0614 inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen

Senaten finner, efter att ha granskat förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614), att förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

Målet med det föreslagna direktivet är att öka andelen kvinnor på ledande poster inom 
företagen och i bolagsstyrelserna. Kommissionen har dock inte bevisat att medlemsstaterna 
inte skulle kunna genomföra detta mål på egen hand. Kommissionen har endast visat att detta 
mål inte har uppnåtts i de medlemsstater som beslutat sig för att inte anta rättsligt bindande 
åtgärder som främjar anställningen av kvinnor.

Däremot visar kommissionen att medlemsstaterna själva kan uppfylla målet med det 
föreslagna direktivet genom att anta rättsligt bindande åtgärder. Förslaget till direktiv bidrar 
inte till harmonisering av rekryteringsförfaranden eller förvaltningsprinciper, eftersom det 
tillåter att särskilda bestämmelser behålls i medlemsstaterna om dessa visar att de kommer att 
genomföra det mål som fastställs i det föreslagna direktivet.

Meningen med det föreslagna direktivet är således att överta medlemsstaternas roll och anta 
bestämmelser om dessa inte har fattat beslut om att anta rättsliga åtgärder om att vid 
tjänstetillsättning tillämpa positiv särbehandling av det underrepresenterade könet, och 
ingalunda att på ett bättre och effektivare sätt uppnå målet på unionsnivå.

Det föreslagna direktivet reglerar bara fragmentariskt rekryteringsförfarandet, och bidrar 
alltså inte till att avlägsna hindren för förverkligandet av den inre marknadens friheter.

Senaten menar därför att förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen.

Bogdan BORUSEWICZ

SENATENS TALMAN


