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Assunto: Parecer fundamentado do Sejm da Polónia sobre 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)0614 – 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.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado do Sejm da Polónia sobre a 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

RESOLUÇÃO do Sejm da República da Polónia

4 de janeiro de 2013

relativa à incompatibilidade com o princípio da subsidiariedade da 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

O Sejm da República da Polónia, com base no artigo 148.ºcc do seu Regimento, considera 
que 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)0614] é incompatível com o 
princípio da subsidiariedade nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. A 
proposta não obedece ao princípio da subsidiariedade porque não comprova que os seus 
objetivos podem ser mais facilmente atingidos a nível da UE do que a nível nacional. 
Encontra-se em anexo a esta resolução o parecer fundamentado expondo os motivos pelos 
quais o Sejm da Polónia considera que a proposta de diretiva é incompatível com o princípio 
da subsidiariedade.

PRESIDENTE DO SEJM
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Anexo à resolução do Sejm da República da Polónia de 4 de janeiro de 2013

Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia de 4 de janeiro de 2013

expondo os motivos pelos quais considera incompatível com o princípio da 
subsidiariedade 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

O Sejm da República da Polónia considera incompatível com o princípio da subsidiariedade 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)0614] nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia. A proposta não obedece ao princípio da subsidiariedade porque 
não comprova que os seus objetivos podem ser mais facilmente atingidos a nível da UE do 
que a nível nacional.

A presente diretiva visa “garantir uma representação mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das empresas cotadas em bolsa, estabelecendo medidas 
destinadas a assegurar progressos rápidos para se alcançar um equilíbrio entre homens e 
mulheres” (artigo 1.º). O Sejm considera que a proposta não garante que os seus objetivos 
podem ser “mais facilmente atingidos” - no sentido do artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia e do artigo 5.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, anexado ao TUE e ao Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia - a nível da UE do que a nível dos Estados-Membros com base na legislação 
nacional.

Para justificar a necessidade de introduzir as medidas expostas na proposta, a Comissão 
chama a atenção para a representação inadequada das mulheres nos conselhos de 
administração das empresas públicas cotadas em bolsa dos Estados-Membros e para o facto 
de a situação não ter melhorado significativamente, apesar das medidas tomadas até agora 
pelos Estados-Membros. O Sejm chama a atenção para o facto de a Comissão conceber a 
questão do desequilíbrio entre os géneros nos conselhos de administração das empresas 
apenas em termos do número de mulheres, definido como percentagem, que atualmente 
ocupam cargos nos conselhos de administração das maiores empresas públicas cotadas em 
bolsa.  A Comissão não apresentou nenhuma análise que aborde os motivos que causam este 
fenómeno em Estados-Membros específicos. Neste contexto, uma medida mais fiável seria 
uma comparação do número de mulheres que se candidataram aos cargos mais elevados nas 
empresas de Estados-Membros específicos mas que acabaram por ser rejeitadas. Isto 
permitiria identificar melhor as raízes do problema, que podem diferir dum Estado-Membro 
para outro. Na ausência desta análise, é impossível garantir a exatidão do principal 
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pressuposto da proposta - nomeadamente, que uma falta de transparência nos processos de 
recrutamento e nos critérios de seleção para os cargos é responsável pela falta de progressos 
com vista a conseguir uma maior diversidade de géneros entre os membros dos conselhos de 
administração das empresas. Isso significa também que a introdução duma medida vinculativa 
uniforme tornando obrigatória a paridade em toda a UE poderia não passar de uma manobra 
de diversão, em vez dum meio eficaz e autêntico de alterar o status quo. O Sejm considera 
que as disposições propostas não poderão alcançar os objetivos estabelecidos pelo autor da 
proposta: reforçar a qualidade do processo de decisão e estimular fortemente o crescimento 
económico da UE (considerandos 8 e 9). Sem conhecer a raiz do problema é impossível 
afirmar com alguma certeza se a solução proposta será eficaz.

É imperativo ter em conta que a questão dos poderes e normas em matéria de designações e 
demissões nas empresas públicas cotadas em bolsa ainda não foi harmonizada a nível da UE. 
Mesmo numa área de importância tão fundamental como os modelos de gestão das empresas 
(sistemas monistas ou dualistas de conselhos de administração) os sistemas jurídicos dos 
Estados-Membros diferem bastante. Se uma questão fundamental como a designação de 
diretores não executivos ou dum conselho de diretores por uma empresa não constitui um 
obstáculo ao desenvolvimento do mercado interno, então é ainda menos provável que a 
regulamentação sobre a participação das mulheres nesses conselhos possa constituir um 
obstáculo. O documento em causa não menciona dados que apoiem a afirmação de que a 
inexistência de regulamentação em matéria de igualdade entre géneros tivesse um impacto 
negativo nas decisões dos investidores de adquirirem ações duma empresa, nem é claro de que 
forma as soluções propostas pela diretiva poderão melhorar o desempenho financeiro das 
empresas. Também faltam provas a respeito do impacto negativo da inexistência de 
regulamentação em matéria de igualdade entre géneros no funcionamento do mercado interno.

Além disso, a definição duma quota de participação feminina de, no mínimo, 40% apenas no 
que se refere aos cargos de diretores não executivos não é compatível com o princípio da 
subsidiariedade. Na exposição de motivos afirma-se que “a proposta não estabelece um 
objetivo vinculativo fixo para os membros executivos dos conselhos de administração, dada a 
maior necessidade de experiência e de conhecimentos específicos na gestão quotidiana das 
empresas” (n.º 2 da exposição de motivos - “Resultados das consultas com as partes 
interessadas e avaliação de impacto”). As soluções propostas só promovem as mulheres em 
lugares que exigem conhecimentos menos específicos e menos experiência de gestão, 
servindo tudo isto para perpetuar os estereótipos em vez de os erradicar. Isto poderá ter 
consequências muito diferentes das previstas, inclusivamente enraizar a relutância em confiar 
às mulheres cargos de diretor não executivo.

Na opinião do Sejm isto viola o princípio da proporcionalidade. Segundo a Comissão, a 
representação insuficiente das mulheres nos conselhos de administração das empresas deve-se 
largamente à falta de transparência nos processos de recrutamento e aos critérios de 
elegibilidade para estes cargos. Nesse caso, para concretizar o objetivo da diretiva bastaria 
adotar medidas a nível da UE com vista a garantir que os critérios de seleção dos membros 
dos conselhos de administração são objetivos, sem estabelecer quotas vinculativas.

O Sejm chama também a atenção para a violação do princípio da atribuição de competências. 
Nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do TUE, a UE atua apenas dentro dos limites das 
competências que lhe foram conferidas pelos Estados-Membros nos Tratados com vista a 
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alcançar os objetivos neles fixados. As competências não conferidas à UE nos Tratados 
continuam a caber aos Estados-Membros. A proposta de diretiva propõe como base jurídica o 
artigo 157.º, n.º 3 do TFUE. As disposições do artigo 157.º, n.ºs 1 e 2 do TFUE usam o termo 
"trabalhador". O Tribunal de Justiça salientou que isto é um conceito autónomo da legislação 
da UE e que significa uma pessoa que durante um certo período de tempo desempenha 
serviços para outra pessoa e subordinado a ela, recebendo uma remuneração em troca 
(acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Julho de 1986 no Caso 66/85, Deborah Lawrie-Blum 
contra o “Land” Baden-Württemberg, n.ºs 16 e 17; acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de 
Janeiro de 2004 no Caso 256/01, Allonby contra Accrington and Rossendale College, n.ºs 67-
71). Porém, o artigo 157.º, n.º 3 - que constitui a base jurídica direta para a adoção da diretiva 
proposta - não usa o termo "trabalhador" mas antes se refere aos conceitos de trabalho e 
emprego. Uma interpretação sistémica leva à conclusão de que estes conceitos se referem a 
uma relação na qual uma das partes é um trabalhador segundo a definição do artigo 157.º, n.ºs 
1 e 2 do TFUE. Nos termos do artigo 2.º, n.º 5 da proposta de diretiva, esta é aplicável a 
qualquer membro dum conselho de supervisão. Porém, ocupar o cargo num conselho destes 
nem sempre equivale a um emprego (no sentido do TFUE) numa empresa. Há exemplos onde 
está ausente o elemento de subordinação a outra pessoa ou até mesmo de receber uma 
remuneração. A disposição citada apenas autorizaria a adoção de medidas em matéria de 
igualdade de géneros no domínio do trabalho e do emprego. A proposta não toma em 
consideração as diferentes formas de emprego dos membros dos conselhos de supervisão 
existentes em Estados-Membros específicos. Consequentemente, o âmbito da proposta de 
diretiva ultrapassaria a base jurídica para a sua adoção.

Em resumo, o Sejm considera que 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)0614] é incompatível com os princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade 
e da atribuição de competências.


