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Ref.: Avizul motivat al Seimului 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 Seimului Poloniei referitor la propunerea 
menționată mai sus.
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ANEXĂ

REZOLUȚIE a Seimului Republicii Polone

4 ianuarie 2013

privind 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

În conformitate cu articolul 148cc din Regulamentul său de procedură, Seimul Republicii 
Polone consideră că 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)0614) nu este conformă cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TUE. Propunerea nu respectă principiul subsidiarității 
deoarece nu dovedește că obiectivele sale pot fi realizate la nivelul Uniunii mai bine decât la 
nivel național. Avizul motivat care conține motivele pentru care Seimul consideră că 
propunerea de directivă nu este conformă cu principiul subsidiarității este anexat la prezenta 
rezoluție.

PREȘEDINTELE SEIMULUI
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Anexă la Rezoluția Seimului Republicii Polone din 4 ianuarie 2013

Avizul motivat al Seimului Republicii Polone din 4 ianuarie 2013

prezentând motivele pentru care Seimul consideră că 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 nu 
este conformă cu principiul subsidiarității

Seimul Republicii Polone consideră că 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)0614) nu este conformă cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TUE. Propunerea nu respectă principiul 
subsidiarității deoarece nu dovedește că obiectivele sale pot fi realizate la nivelul Uniunii mai 
bine decât la nivel național.

Scopul directivei este „[de a asigura] o reprezentare mai echilibrată a bărbaților și femeilor în 
rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și [de a adopta măsuri] prin 
care se vizează accelerarea progreselor în direcția unui echilibru de gen” (articolul 1).  Seimul 
consideră că propunerea nu garantează că acest obiectiv va fi realizat „mai bine” – în sensul 
articolului 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 5 din 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene –
decât la nivel de stat membru, pe baza legislației naționale.

Pentru a justifica necesitatea de a introduce măsurile prevăzute în propunere, Comisia 
menționează reprezentarea inadecvată a femeilor în organele de conducere ale societăților 
cotate la bursă din statele membre și faptul că situația nu s-a îmbunătățit semnificativ, în ciuda 
măsurilor luate de statele membre până în prezent. Seimul evidențiază faptul că Comisia 
percepe dezechilibrul de gen din organele de conducere ale societăților doar din perspectiva 
procentajului de femei care fac parte în prezent din consiliile de conducere ale celor mai mari 
societăți cotate la bursă. Comisia nu a prezentat o analiză a motivelor care determină acest 
fenomen în fiecare stat membru. O comparație între numărul de femei care au candidat pentru 
cele mai înalte poziții din cadrul unor companii, dar care au fost în cele din urmă respinse în 
fiecare stat membru ar fi un punct de plecare mai fiabil. Astfel ar putea fi identificată sursa 
problemei, care poate fi diferită de la un stat membru la altul. În absența unei astfel de analize, 
este imposibil să se asigure acuratețea principalei prezumții a propunerii, și anume că lipsa de 
progrese spre o mai mare diversitate de gen în cadrul organelor de conducere ale societăților 
este cauzată de lipsa de transparență a procedurilor de recrutare și a criteriilor de selecție 
pentru aceste poziții. În absența unei astfel de analize, introducerea unei măsuri obligatorii 
uniforme care să asigure „paritatea” în întreaga UE s-ar putea dovedi a fi doar o diversiune, 
mai degrabă decât o modalitate veritabilă și eficace de a schimba status quo-ul. Seimul 
consideră că dispozițiile propuse nu vor putea conduce la atingerea obiectivelor prezentate de 
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autorul propunerii: creșterea calității procesului decizional și îmbunătățirea creșterii 
economice în UE (considerentele 8 și 9). Dacă nu se cunoaște cauza problemei, este imposibil 
de declarat cu certitudine că soluția propusă va fi eficace.

Trebuie avut în vedere faptul că aspectele legate de competențele și normele referitoare la 
numiri și demiteri în societățile cotate la bursă nu au fost încă armonizate la nivelul UE. 
Sistemele juridice ale statelor membre diferă semnificativ chiar și într-un domeniu de 
importanță fundamentală precum modelul de conducere a societăților (sisteme de conducere 
unitare sau dualiste). Dacă o problemă fundamentală precum numirea de către o societate a 
unor administratori neexecutivi sau a unui consiliu de administrație nu constituie o barieră în 
calea dezvoltării pieței interne, este cu atât mai puțin plauzibil ca reglementările privind 
participarea femeilor în organele de conducere să constituie o astfel de barieră. În documentul 
în cauză nu sunt citate date care să susțină prezumția că absența unor reglementări privind 
egalitatea de gen are un impact negativ asupra deciziei investitorilor de a achiziționa acțiuni 
ale unei societăți. De asemenea, nu este clar în ce fel soluțiile propuse de directivă ar 
îmbunătăți performanțele financiare ale societăților. Nu există dovezi nici în ceea ce privește 
impactul negativ pe care absența unor reglementări privind egalitatea de gen în organele de 
conducere ale societăților l-ar avea asupra funcționării pieței interne.

În plus, stabilirea unei cote de cel puțin 40% pentru participarea femeilor având ca unică 
referință posturile de administratori neexecutivi nu este conformă cu principiul subsidiarității. 
În expunerea de motive se precizează că „[p]ropunerea se abține de la stabilirea unui obiectiv 
obligatoriu pentru membrii executivi ai organelor de conducere, având în vedere că 
gestionarea curentă a unei întreprinderi necesită într-o mai mare măsură experiență și 
cunoștințe sectoriale” (punctul 2 din Expunerea de motive – „Rezultatele consultărilor cu 
părțile interesate și ale evaluărilor impactului”). Soluțiile propuse promovează femeile doar în
roluri care necesită într-o mai mică măsură experiență și cunoștințe sectoriale, lucru care 
contribuie la perpetuarea stereotipurilor, în loc să le eradicheze. Acest lucru ar putea genera 
consecințe mult diferite de cele anticipate, inclusiv accentuarea reticenței de a le încredința 
femeilor posturi de administratori neexecutivi.

În opinia Seimului, aceasta constituie o încălcare a principiului proporționalității. Conform 
Comisiei, reprezentarea insuficientă a femeilor în organele de conducere ale societăților se 
datorează în mare măsură lipsei de transparență a proceselor de recrutare și a criteriilor de 
eligibilitate pentru astfel de posturi. În acest caz, pentru a atinge obiectivul directivei, ar fi 
suficient să se adopte măsuri la nivelul UE prin care să se asigure impunerea unor criterii de 
selecție obiective pentru selectarea membrilor organelor de conducere ale societăților, fără să 
se stabilească cote obligatorii.

Seimul atrage atenția asupra încălcării principiului competențelor atribuite. Conform 
articolului 5 alineatul (2) din TUE, Uniunea Europeană acționează doar în limitele 
competențelor ce îi sunt atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor 
stabilite prin aceste tratate. Competențele care nu sunt atribuite Uniunii prin tratate le revin în 
continuare statelor membre. Temeiul juridic al directivei propuse este articolul 157 alineatul 
(3) din TFUE. În dispozițiile articolului 157 alineatele (1) și (2) din TFUE se folosește 
termenul „lucrător”. Curtea de Justiție a arătat că acesta este un concept autonom aparținând 
dreptului Uniunii Europene însemnând orice persoană care îndeplinește, pentru o anumită 
perioadă, în favoarea unei alte persoane și sub conducerea acesteia, anumite prestații, în 
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schimbul cărora primește o remunerație (hotărârea Curții de Justiție din 3 iulie 1986 în cauza 
66/85 Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, punctele 16 și 17 și hotărârea Curții 
de Justiție din 13 ianuarie 2004 în cauza 256/01 Allonby/Accrington and Rossendale College, 
punctele 67-71). Cu toate acestea, articolul 157 alineatul (3), care reprezintă temeiul juridic 
direct pentru adoptarea directivei propuse, nu se referă la „lucrători”, ci utilizează conceptele 
de „lucru” și „loc de muncă”. O interpretare sistematică conduce la concluzia că aceste 
concepte se referă la o relație în care una dintre părți este lucrător în sensul termenului de la 
articolul 157 alineatele (1) și (2) din TFUE. Conform articolului 2 punctul 5 din propunerea 
de directivă, directiva ar urma să se aplice tuturor membrilor consiliului de supraveghere. Cu 
toate acestea, calitatea de membru într-un consiliu de supraveghere nu este întotdeauna 
analogă unei relații de muncă (în sensul din TFUE) în cadrul unei companii. În anumite 
situații, lipsește aspectul de a fi sub conducerea cuiva sau chiar remunerația. Dispoziția 
menționată ar permite adoptarea de măsuri în materie de egalitate de gen doar în domeniul 
muncii și al locurilor de muncă. Propunerea nu ia în considerare diversele modalități de 
angajare a membrilor consiliilor de supraveghere în statele membre. Prin urmare, domeniul de 
aplicare al directivei ar depăși temeiul juridic pentru adoptarea directivei.

Sintetizând, Seimul consideră că 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)0614) nu este conformă cu 
principiile subsidiarității, al proporționalității și al competențelor atribuite.


