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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(14/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie, i odnośnych środków
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Izby Lordów Zjednoczonego 
Królestwa w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

IZBA LORDÓW

Sekretarz Parlamentów

11 stycznia 2013 r.

16433/12: Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których 
akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków

W dniu 10 stycznia 2013 r . Izba Lordów Parlamentu Zjednoczonego Królestwa postanowiła, 
co następuje:

„niniejsza Izba uważa, że projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (16433/12) nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości, z przyczyn, o których mowa w 6. sprawozdaniu 
Komisji ds. Unii Europejskiej (HL Paper 97); zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zobowiązuje Szefa 
Administracji Izby Lordów do przekazania niniejszej uzasadnionej opinii 
przewodniczącym instytucji europejskich.”.

Mam zaszczyt przesłać w załączeniu ww. sprawozdanie.

David Beamish

Sekretarz Parlamentów



CM\924372PL.doc 3/7 PE504.073v01-00

PL

IZBA LORDÓW

Komisja ds. Unii Europejskiej

9. sprawozdanie z posiedzenia 2012-2013 

Ocena zgodności z zasadą pomocniczości: Równowaga płci w 
zarządach spółek

Sprawozdanie

Oddane do druku w dniu 18 grudnia 2012 r. i opublikowane w dniu 20 grudnia 2012 r.

Opublikowane przez Urząd Izby Lordów

Londyn: The Stationery Office Limited
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Ocena zgodności z zasadą pomocniczości: Równowaga 
płci w zarządach spółek

COM(2012)0614  – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których 
akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków

Zalecenia:

1. Zalecamy Izbie Lordów, aby wydała poniższą uzasadnioną opinię, z której wynika, że 
proponowana dyrektywa nie jest zgodna z zasadą pomocniczości; oraz aby przesłała ją 
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z przepisami 
traktatów Unii Europejskiej (UE)1 przed dniem 15 stycznia 2012 r., w którym to wygasa 
wyznaczony termin.

Historyczny zarys analizy

2. W maju 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące braku 
równowagi płci w UE, aby określić środki pozwalające rozwiązać problem 
uporczywego braku zróżnicowania pod względem płci w zarządach przedsiębiorstw 
notowanych na giełdach w całej Europie, a przy tym ewentualne działania 
ustawodawcze 2. Komisja rozpatrzyła tę kwestię i w dniu 9 listopada 2012 r. 
opublikowała sprawozdanie poprzedzające publikację ww. wniosku ustawodawczego3. 
Komisja stwierdziła, że określone prawem kwoty zapewniające równowagę płci w 
spółkach powinny być stosowane tylko wtedy, gdy zostaną wyczerpane wszystkie inne 
możliwości. Sektor przedsiębiorstw jest ponadto niechętny wprowadzaniu takich zmian. 
Dowody zebrane w trakcie rozpatrywania sprawy wskazują, że nie można utrzymywać, 
że kwoty stanowią jedyną możliwość działania, ponieważ zróżnicowanie pod względem 
płci w zarządach spółek jest priorytetową sprawą w państwach członkowskich całej UE. 
Komisja zasugerowała również Komisji Europejskiej, że cel 40% jest celem zbyt 
ambitnym na tym etapie, biorąc pod uwagę, że nawet państwo członkowskie, które ma 
najlepsze wyniki w tym zakresie (Finlandia), znajduje się znacznie poniżej tego 
odsetka. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy został 
opublikowany w dniu 14 listopada 2012 r.

Zastrzeżenie dotyczące analizy

3. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Podkomisję Rynku Wewnętrznego, 
Infrastruktury i Zatrudnienia (podkomisja B), której członkowie są wymienieni w 

                                               
1 Artykuł 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 6 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności
2 European Commission, Consultation on Gender imbalance in the EU, May 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Komisja ds. Unii Europejskiej, 5. sprawozdanie (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58)
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załączniku. Niniejsze sprawozdanie nie zamyka naszej analizy przedmiotowego 
wniosku.

Uzasadniona opinia

4. Rozpatrzyliśmy wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których 
akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków, a w szczególności zbadaliśmy, czy 
jest on zgodny z zasadą pomocniczości. Zasada pomocniczości przewiduje, że w 
dziedzinach polityki, które nie należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, 
lecz w których Unia i państwa członkowskie mają wspólne kompetencje, „Unia 
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie”4. Dlatego też, aby zachować zgodność z zasadą pomocniczości, 
działanie UE musi wnosić „wartość dodaną” w stosunku do działania na poziomie 
państwa członkowskiego, a ponadto musi być „konieczne”. Popieramy całkowicie cel, 
jakim jest większe zróżnicowanie pod względem płci w zarządach spółek, lecz 
doszliśmy do wniosku, że przedmiotowy wniosek nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości.

5. Proponowana dyrektywa ma na celu zwiększenie liczby kobiet w zarządach spółek w 
całej Europie i określa ona minimalny cel na poziomie 40% kobiet na stanowiskach 
dyrektorów niewykonawczych w zarządach, który ma zostać osiągnięty do 2020 r. w 
spółkach notowanych na giełdzie, a do 2018 r. w przedsiębiorstwach publicznych 
notowanych na giełdzie. Komisja sugeruje, że środek ten jest konieczny ze względu na 
brak równowagi płci, jaka charakteryzuje zarządy spółek w UE, gdzie kobiety zajmują 
zaledwie 13,7% wszystkich stanowisk w zarządach największych spółek notowanych na 
giełdzie i tylko 15% stanowisk niewykonawczych.

6. Zamierzeniem proponowanej dyrektywy jest osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez 
nałożenie na europejskie spółki notowane na giełdzie wymogu dawania pierwszeństwa 
osobom płci niedostatecznie reprezentowanej, jeżeli mają one takie same kwalifikacje. 
Państwa członkowskie byłyby zobowiązane zadbać o to, aby procedury mianowania na 
stanowiska w zarządach spółek były przejrzyste i neutralne pod względem płci, a także 
aby ujawniano kryteria kwalifikacyjne i kryteria oceny, na których opierają się decyzje 
dotyczące wyboru w spornych przypadkach. Proponowana dyrektywa wymaga również 
od państw członkowskich, aby wprowadziły pewną formę sankcji dla spółek, które nie 
wywiązały się z obowiązku wprowadzenia odpowiednio otwartych, neutralnych pod 
względem płci procedur mianowania na stanowiska w zarządach spółek.

7. Komisja uzasadnia działanie w tej dziedzinie faktem, że niektóre państwa członkowskie 
wprowadziły środki, aby zwiększyć równowagę pod względem płci, lecz środki te 
różnią się znacznie między sobą, a znaczna liczba państw nie podjęła żadnych działań w 
tej dziedzinie, w związku z czym liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych jest 
bardzo niska. Komisja twierdzi, że działanie na poziomie UE pozwoli przełamać opór 
państw członkowskich do ustanawiania przepisów na szczeblu krajowym, ponieważ 
dostrzegają one w tym ryzyko postawienia własnych przedsiębiorstw w niekorzystnej 

                                               
4 Artykuł 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej
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sytuacji w stosunku do przedsiębiorstw z innych państw członkowskich. Komisja 
sugeruje, że rozbieżne przepisy na szczeblu krajowym mogą spowodować praktyczne 
problemy w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego ze względu na różne zasady rządzące 
w przedsiębiorstwach i sankcje (takie jak wykluczenie z zamówień publicznych) 
nakładane za brak zgodności z obowiązującymi krajowymi kwotami. Komisja twierdzi, 
że tylko działania na poziomie UE mogą zapewnić równe warunki konkurencji w całej 
Unii.

8. Argument Komisji za wprowadzeniem nowej dyrektywy jest  nieprzekonujący. 
Fachowa literatura na temat organizacji spółek wskazuje, że wśród członków zarządu 
powinno być co najmniej 30% kobiet, aby stworzyć „masę krytyczną” kobiecej 
reprezentacji i aby wywierać widoczny wpływ na kulturę korporacji 5. Komisja nawet 
cytuje tę myśl w swoim komunikacie, lecz nie uzasadnia zwiększenia odsetka do 40%6. 
Nie jesteśmy przekonani co do sugestii Komisji, że należy wprowadzić większy 
odsetek, aby zapewnić „masę krytyczną” kobiet w zarządach spółek w państwach 
członkowskich, w których zarządy są tradycyjnie mniejsze. Omawiany wniosek nie 
uwzględnia tempa zmian ani struktury zarządów w poszczególnych państwach 
członkowskich.

9. Komisja ponadto nie wykazała należycie, że środki podejmowane na szczeblu 
krajowym nie są skuteczne. W ocenie wpływu z sierpnia 2012 r. Komisja zgodziła się, 
że państwa członkowskie podejmują znaczne działania w tej dziedzinie oraz że 
podstawa dowodu, który wykazuje potrzebę działania UE, jest bardzo słaby. W ocenie 
wpływu stwierdzono, że wobec braku prawodawstwa UE oczekuje się, że obecne i 
planowane działania państw członkowskich doprowadzą do wzrostu proporcji kobiet na 
stanowiskach dyrektorów niewykonawczych z 15% do 24% do 2020 r.7 Jest to znaczący 
krok w kierunku osiągnięcia krytycznej masy 30%, biorąc pod uwagę, że 15 państw 
członkowskich do chwili obecnej nie podjęło żadnych działań. Rosnące znaczenie, 
jakiego nabiera ta kwestia, sugeruje, że przekroczy się planowane 24%.

10. Komisja twierdzi, że „wiele badań wykazało, że istnieje pozytywny związek między 
zróżnicowaniem płci na poziomie ścisłego kierownictwa oraz wynikami finansowymi 
spółki i jej rentownością.”8. W naszym niedawnym sprawozdaniu uznaliśmy, że nie jest 
to wystarczającym powodem, aby poprzeć wniosek.

11. W Zjednoczonym Królestwie zaledwie w ponad półtora roku proporcja kobiet 
zasiadających w zarządach spółek indeksu FTSE 100 wzrosła o 4,8%, a w zarządach 
spółek indeksu FTSE 250 – o 4,2%. W badaniu przeprowadzonym przez Cranfield 
School of Management stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo jest na drodze do 
osiągnięcia 36,9% udziału kobiet w zarządach spółek.

12. Wydaje się, że realizacja wniosku na szczeblu UE nie wniesie „wartości dodanej”. 
                                               
5 Komisja ds. Unii Europejskiej, 5. sprawozdanie (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58),s. 18
6 COM(2012)0614 , s.5;  SWD 349 final
7 Opinia DG ds. wymiaru sprawiedliwości w sprawie oceny przez Komisję Europejską wpływu dyrektywy w 
sprawie kosztów i korzyści wynikających z  poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na giełdzie: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 
2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Punkt 8 preambuły.
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Komisja sugeruje, że jednolite przepisy są niezbędne dla praktycznego i 
konkurencyjnego funkcjonowania wewnętrznego rynku. Uzasadnienie wydaje się słabe, 
jeśli zważyć administracyjne obciążenie, jakie przyniesie ze sobą wniosek, oraz różne 
konteksty kulturowe i różne praktyki stosowane w poszczególnych państwach 
członkowskich. W prawie Zjednoczonego Królestwa na przykład nie ma obecnie 
rozróżnienia między dyrektorami wykonawczymi a niewykonawczymi i wprowadzenie 
po raz pierwszy takiego rozróżnienia (czego wymagałaby proponowana dyrektywa)
mogłoby mieć poważne skutki ustawodawcze. Ponadto nie wydaje się, aby UE była w 
stanie pracować bezpośrednio z przedsiębiorstwami w specyficznym kontekście 
kulturowym państw członkowskich i wprowadzić istotne zmiany dotyczące 
przedsiębiorstw w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważonego rozwiązania. 
Nasze niedawne sprawozdanie w tej sprawie podkreśla na przykład znaczenie spółek, 
dzięki którym na rynku stale pojawiają się utalentowane kobiety gotowe i zdolne do 
objęcia stanowisk kierowniczych.

13. Naszym zdaniem działanie ustawodawcze na szczeblu UE jest w obecnej chwili 
niepotrzebne i mogłoby wywołać skutek odwrotny do tego zamierzonego przez 
Komisję, jakim jest większe zróżnicowanie pod względem płci w zarządach spółek. 
Skuteczniejsze byłoby zajęcie się tą sprawą na poziomie państw członkowskich. W 
naszym sprawozdaniu przyznajemy jednak, że Komisja mogłaby to z pożytkiem 
uzupełnić, monitorując działania państw członkowskich i wydając niewiążące zalecenie, 
w którym wezwałaby je do energicznych działań, i proponując szeroki zakres 
ewentualnych środków politycznych.  Jeżeli pojedyncze państwa członkowskie nie 
spełnią spoczywających na nich obowiązków w zakresie zwalczania dyskryminacji, 
Komisja powinna rozważyć możliwość podjęcia dalszych działań.


