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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(12/2013)

Относно: Мотивирано становище от Сейма на Република Полша относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това 
мерки
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сейма на Република Полша 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ на Сейма на Република Полша

4 януари 2013 г.

относно становището му, че предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки  не е в съответствие с принципа на 

субсидиарност

Сеймът на Република Полша в съответствие с член 148вв от своя правилник за 
дейността счита, че предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки 
(COM/2012/0614) не е съобразено с принципа на субсидиарност, установен в член 5, 
параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Това предложение не спазва принципа на 
субсидиарност, тъй като не доказва, че неговите цели могат да бъдат постигнати по-
добре на равнището на ЕС, отколкото на национално равнище. Мотивираното 
становище, което излага причините, поради които Сеймът счита, че предложението за 
директива не е съобразено с принципа на субсидиарност, се прилага към настоящата 
резолюция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕЙМА
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Приложение към резолюцията на Сейма на Република Полша от 4 януари 2013 г.

Мотивирано становище на Сейма на Република Полша от 4 януари 2013 г.,

в което се излагат причините, поради които Сеймът счита, че предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса 
между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, 

допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки  не е съобразено с 
принципа на субсидиарност

Сеймът на Република Полша счита, че предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с 
това мерки (COM/2012/0614) не е съобразено с принципа на субсидиарност, установен 
в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Това предложение не спазва 
принципа на субсидиарност, тъй като не доказва, че неговите цели могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на ЕС, отколкото на национално равнище.

Целта на директивата е „осигуряване на по-балансирано участие на мъжете и жените 
сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, чрез установяване на мерки, насочени към ускоряване на напредъка към 
баланс между половете“ (член 1). Становището на Сейма е, че предложението за 
директива не гарантира, че тази цел ще бъде „по-добре постигната“ на равнището на 
Съюза— по смисъла на член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 5 
от Протокола (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз — отколкото на равнището на държавите 
членки въз основа на националното законодателство.

С цел да обоснове необходимостта от въвеждането на съдържащите се в предложението 
мерки, Комисията посочва недостатъчното участие на жените в управителните съвети 
на дружествата, допуснати до борсова търговия в държавите членки, както и факта, че 
въпреки предприетите досега мерки от страна на държавите членки ситуацията не се е 
подобрила значително. Сеймът посочва, че Комисията възприема въпроса за липсата на 
баланс между половете в управителните съвети на дружествата само от гледна точка на 
изразения като процент брой жени, които понастоящем заемат длъжности в 
управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия. 
Комисията не е представила анализ на причините, на които се дължи това явление в 
отделните държави членки. По-надеждна мярка в това отношение би било да се 
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направи сравнителен анализ на броя на жените, които са кандидатствали за най-
високите длъжности в дружествата в отделните държави, но които в крайна сметка са 
били отхвърлени. Това би предоставило възможност да се определят по-добре 
първопричините за проблема, които е възможно да бъдат различни в различните 
държави членки. При липсата на такъв анализ е невъзможно да се гарантира точността 
на основното предположение в предложението, а именно че липсата на напредък с 
оглед на постигането на по-висока степен на равнопоставеност между половете в 
управителните съвети на дружествата се дължи на факта, че процедурите за наемане на 
персонала и критериите за подбор за длъжностите не са прозрачни. Липсата на такъв 
анализ също означава, че въвеждането на една и съща мярка за налагане на „равенство“ 
със задължителна сила в целия ЕС може да се окаже само привидно решение, без да 
представлява ефективно и истинско средство за промяна на статуквото. Сеймът счита, 
че проекторазпоредбите няма да могат да постигнат целите, представени от автора на 
предложението: подобряване на качеството на процеса на вземане на решения и 
засилване на икономическия растеж в ЕС (съображения 8 и 9). Без да се познават 
причините в основата на проблема, е невъзможно да се твърди със сигурност, че 
предложеният начин за решаването му ще бъде ефективен.

Трябва да се има предвид, че въпросът с правомощията и правилата относно 
назначенията и освобождаванията на органите на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, до момента не е бил хармонизиран на равнище ЕС. Дори в една област от 
толкова съществено значение, като моделите на управление на дружествата 
(едностепенни или двустепенни системи на управление), правните системи на 
държавите членки се различават в много голяма степен. Ако основен въпрос като 
назначаването от страна на дадено дружество на директори без изпълнителни функции 
или на управителен съвет не представлява бариера за развитието на вътрешния пазар, 
тогава твърдението, че нормативната уредба на участието на жените в тези съвети 
представлява такава бариера, е още по-неправдоподобно. В разглеждания документ не 
се посочват данни в подкрепа на твърдението, че липсата на нормативна уредба в 
областта на равенството между половете е оказала отрицателно въздействие върху 
решенията на инвеститорите за придобиване на акции в дадено дружество, нито става 
ясно как решенията, предложени от директивата, биха подобрили финансовите 
резултати на дружествата. Липсват също така доказателства за отрицателно 
въздействие върху функционирането на вътрешния пазар на липсата на нормативна 
уредба в областта на равенството между половете в управителните съвети на 
дружествата.

Освен това установяването на квота за участие на жените от най-малко 40 %
единствено за постовете на директори без изпълнителни функции не е в съответствие с 
принципа на субсидиарност. Обяснителният меморандум посочва, че „в предложението 
не се установява фиксирана задължителна цел за членовете на изпълнителните съвети, 
поради по-голямата нужда от специфични познания и опит в ежедневното управление 
на дружествата“ (точка 2 от обяснителния меморандум – „Резултати от консултациите 
със заинтересованите страни и оценки на въздействието“). Предложените решения 
насърчават участието на жените само в роли, изискващи по-малко специфични за 
сектора познания и по-малко опит в управлението, като всичко това служи за 
утвърждаване на стереотипите, вместо да ги премахва. Това би могло да доведе до 
последици, много различни от очакваните, включително да задълбочи нежеланието да 
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се възлагат длъжности на директори без изпълнителни функции на жени.

Сеймът счита, че това нарушава принципа на пропорционалност. Според Комисията 
недостатъчното участие на жените в управителните съвети на дружествата до голяма 
степен се дължи на липса на прозрачност в процедурите за подбор на персонал и 
критериите за допустимост по отношение на тези постове. В такъв случай, за да се 
постигне целта на директивата, би било достатъчно да се приемат мерки на равнище 
ЕС, гарантиращи обективността на критериите за подбор на членовете на 
управителните съвети на дружествата, без да се установяват задължителни квоти.

Сеймът също така обръща внимание на нарушаването на принципа на предоставената 
компетентност.  Съгласно член 5, параграф 2 от ДЕС Европейският съюз действа 
единствено в границите на компетентност, която държавите членки са му предоставили 
с Договорите с оглед постигане на поставените в тези Договори цели. Всички области 
на компетентност, които не са предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на 
държавите членки. Правното основание, предложено за предложението за директива, е 
член 157, параграф 3 от ДФЕС. Разпоредбите на член 157, параграфи 1 и 2 от ДФЕС 
използват термина „работник“. Съдът на ЕС е постановил, че това представлява 
самостоятелно понятие на правото на Съюза и обозначава лице, което за определен 
период от време предоставя работна сила в полза на друго лице и под негово 
ръководство, срещу което получава възнаграждение (решение на Съда от 3 юли 1985 г. 
по дело 66/85 Deborah Lawrie-Blum срещу Land Baden-Württemberg, точки 16 и 17 и 
решение на Съда от 13 януари 2004 г. по дело 256/01 Debra Allonby срещу Accrington & 
Rossendale College, точки 67-71). Въпреки това член 157, параграф 3, който е прякото 
правно основание за приемането на предложението за директива, не използва термина 
„работник“, а по-скоро се отнася до понятията заетост и труд. Систематичното 
тълкуване води до заключението, че тези понятия се отнасят до отношения, едната 
страна в които е работник съгласно определението в член 157, параграфи 1 и 2 от 
ДФЕС. Съгласно член 2, параграф 5 от предложението за директива тя трябва е да се 
прилага към всеки член на надзорен съвет. Заемането на длъжност като член на 
надзорен съвет обаче не винаги е аналогично на заетост (по смисъла на ДФЕС) в 
рамките на дадено дружество. Има случаи, в които елементът „под ръководство“ или 
дори елементът „получаване на възнаграждение“ липсват. Цитираната разпоредба би 
позволила приемането на мерки за равенството между половете само в областта на 
заетостта и труда. Предложението не взема предвид различните форми на заетост на 
членовете на надзорните съвети в отделните държави членки. Следователно обхватът 
на предложението за директива би бил разширен извън правното основание за 
приемането й.

В обобщение, Сеймът счита, че предложението за  директива на Европейския 
парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с 
това мерки (COM(2012)0614) нарушава принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и предоставена компетентност.


