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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

17.1.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(14/2013)

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Lordes, do Reino Unido, 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, relativo à 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.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado da Câmara dos Lordes do Reino Unido, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

CÂMARA DOS LORDES

Secretário-Geral

11 de janeiro de 2013

16433/12: 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

Em 10 de janeiro de 2013, a Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou a seguinte posição:

"Esta Câmara 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, apresentada pela 
Comissão (16433/12), não é compatível com o princípio da subsidiariedade pelas razões 
expostas no sexto relatório da comissão para a União Europeia (HL documento 97) e, em 
consonância com o artigo 6.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, encarrega o seu secretário-geral de transmitir o 
presente parecer fundamentado aos Presidentes das instituições europeias".

Tenho a honra de proceder ao envio do respetivo relatório.

David Beamish

Secretário-Geral
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CÂMARA DOS LORDES

Comissão para a União Europeia 

9.º Relatório da Sessão de 2012-2013

Avaliação da subsidiariedade: Equilíbrio entre homens e mulheres nos 
conselhos de administração 

Relatório

Mandado imprimir em 18 de dezembro de 2012 e publicado em 20 de dezembro de 2012

Publicado pela "Authority of the House of Lords"

Londres: The Stationery Office Limited



PE504.073v01-00 4/7 CM\924372PT.doc

PT

Avaliação da subsidiariedade: Equilíbrio entre homens e 
mulheres nos conselhos de administração 

COM(2012) 614 - 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

Recomendação

1. Recomendamos à Câmara dos Lordes a emissão do Parecer fundamentado adiante descrito, 
nos termos do qual a proposta de diretiva não respeita o princípio da subsidiariedade, e o seu 
envio aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, nos termos do 
disposto nos Tratados1 da União Europeia (UE) antes da expiração do respetivo prazo, em 15 
de janeiro de 2012.

Historial

2. Em maio de 2012, a Comissão lançou uma consulta sobre o desequilíbrio entre homens e 
mulheres na UE no intuito de identificar medidas tendentes a acometer a persistente falta de 
diversidade de género nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa na 
Europa, incluindo a eventual adoção de medidas legislativas2 . A comissão levou a efeito um 
inquérito sobre a matéria, e, em 9 de novembro de 2012, elaborou um relatório que antecipou 
a publicação da presente proposta legislativa3 . A comissão concluiu que o recurso a quotas 
legislativas em matéria de equilíbrio entre homens e mulheres nas empresas só deverá ter 
lugar quando todas as outras opções tiverem sido esgotadas, tendo-se pronunciado o setor 
empresarial contra a alteração da sua forma de atuação. As provas recolhidas durante o 
inquérito sugeriram não ser possível invocar que as quotas são, de facto, a única opção 
atendendo à elevada prioridade da diversidade de género nos conselhos de administração das 
empresas nos Estados-Membros da UE.  A comissão sugeriu igualmente que o objetivo de 
40%, previsto pela Comissão, era demasiado ambicioso numa fase em que mesmo o Estado-
Membro com o melhor desempenho (Finlândia) se encontra muito abaixo dessa percentagem. 
A proposta de diretiva apresentada pela Comissão foi publicada em 14 de novembro de 2012.

                                               
1 Artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia e artigo 6.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.
2 European Commission, Consultation on Gender imbalance in the EU, May 2012:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/120528_en.htm.
3 European Union Committee, 5th Report (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58)
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Reserva de análise

3. O presente relatório foi elaborado pela subcomissão do Mercado Interno, Infraestruturas  e 
Emprego (subcomissão B), cujos membros são enumerados no apêndice. O presente relatório 
não conclui a nossa análise sobre a proposta em apreço.

Parecer Fundamentado

4. Procedemos à análise 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 outras medidas conexas, em particular, no 
referente à observância do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade prevê 
que, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém "apenas se 
e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros"4 . Assim sendo, para respeitar o princípio da 
subsidiariedade, a ação da UE tem de "acrescentar valor" à ação levada a efeito a nível dos 
Estados-Membros e ser "necessária". Apoiamos plenamente o objetivo de aumentar a 
diversidade de género nos conselhos de administração, mas concluímos que a presente 
proposta não é coerente com o princípio da subsidiariedade.

                                               
4   Artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia.

5. A presente proposta tem por objetivo aumentar o número de mulheres nos conselhos de 
administração das empresas em toda a Europa, estabelecendo um objetivo mínimo de 40% de 
diretores não executivos do sexo feminino nos conselhos de administração das empresas 
cotadas em bolsa até 2020 e até 2018 no caso das empresas públicas cotadas em bolsa. A 
Comissão considera a medida necessária em virtude dos desequilíbrios entre homens e 
mulheres que caracterizam os conselhos de administração das empresas na UE, em que 
apenas 13,7% do número total dos cargos nos conselhos de administração das maiores 
empresas cotadas em bolsa são ocupados por mulheres, as quais, no caso dos cargos de 
administrador não executivo, apenas ocupam 15% desses lugares. 

6. A proposta de diretiva destina-se a lograr este objetivo, exigindo às empresas europeias 
cotadas em bolsa que deem prioridade a uma candidata do sexo sub-representado desde que 
aquela apresente igualdade de qualificações. Os Estados-Membros seriam obrigados a 
assegurar que as empresas disponham de procedimentos de nomeação transparentes e neutros 
em termos de género para o provimento de lugares nos conselhos de administração, bem 
como a revelar os critérios de qualificação e a avaliação em que assentam os processos de 
seleção.  A proposta de diretiva contém igualmente o requisito nos termos do qual os Estados-
Membros devem introduzir algumas sanções para as empresas que não procedam à criação de 
processos de nomeação devidamente abertos e neutros do ponto de vista do género.

7. A Comissão justifica a sua ação neste domínio alegando que, embora alguns Estados-
Membros tenham introduzido medidas destinadas a reforçar o equilíbrio entre homens e 
mulheres, essas medidas variam consideravelmente e um número substancial de Estados não 
adotou ainda qualquer ação neste domínio, apresentando percentagens muito baixas de 
mulheres diretoras. A Comissão invoca que a ação a nível da UE servirá para vencer a 
resistência dos Estados-Membros à implementação de regulamentação a nível nacional em 
virtude do risco eventual de colocarem as suas próprias empresas em desvantagem face às de 
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outros Estados-Membros. Sugere que diferentes regulamentações a nível nacional são 
suscetíveis de criar problemas práticos ao funcionamento do mercado interno ao apresentarem 
diferentes regras e sanções em matéria de direito das sociedades (nomeadamente a exclusão 
de concursos públicos) devido à não observância de uma quota nacional vinculativa.  A 
Comissão argumenta que apenas a ação a nível da UE pode assegurar a igualdade de 
condições de concorrência em toda a União.

8. O argumento da Comissão quanto à necessidade de uma diretiva não é convincente. De 
acordo com a literatura relevante em matéria organizacional, um conselho de administração 
deveria ter, pelo menos, 30% de mulheres entre os seus membros, a fim de estabelecer uma 
"massa crítica" de representação feminina e de ter um impacto reconhecível na cultura 
empresarial5. Embora a Comissão cite esta ideia na comunicação, não justifica a  percentagem 
mais elevada - 40% - que propõe6. Não nos persuade a sugestão da Comissão de que deve ser 
imposta uma percentagem mais elevada a fim de assegurar uma "massa crítica" de mulheres 
nos conselhos de administração nos Estados-Membros em que aqueles são, tradicionalmente, 
de menor dimensão. A proposta não tem em conta a taxa de variação e as estruturas dos 
conselhos de administração em cada Estado-Membro.

9. Além disso, a Comissão não demonstrou adequadamente que as medidas tomadas a nível 
nacional não são eficazes. Com efeito, na sua própria avaliação de impacto de agosto de 2012, 
a Comissão admitia que os Estados-Membros haviam tomado medidas significativas neste 
domínio e que os elementos de prova suscetíveis de demonstrar a necessidade da ação da UE 
são bastante fracos. A avaliação de impacto especificava que a ação existente e prevista pelos 
Estados-Membros na ausência de legislação da UE deve alcançar um aumento da proporção 
de mulheres em cargos de administrador não executivo da ordem dos 15 a 24% até 20207. 
Trata-se de uma importante medida no sentido da consecução da massa crítica de 30% 
atendendo a que 15 Estados-Membros não tomaram até à data quaisquer medidas. A evolução 
observada no domínio aponta para que a projeção de 24% venha a ser excedida.

10. A Comissão afirma que "vários estudos revelaram igualmente que existe uma correlação 
positiva entre a diversidade de género nos quadros de direção, por um lado, e o desempenho 
financeiro e a rentabilidade de uma empresa, por outro"8. No quadro do nosso recente 
relatório, considerámos serem insuficientes as provas que permitem sustentar tal afirmação. 

11. No Reino Unido, em apenas um ano e meio, a proporção de membros de conselhos de 
administração do sexo feminino indicado no índice FTSE 100 alcançou 4,8% e 4,2% no caso 
do FTSE 250.  De acordo com estudos da Cranfield School of Management, o Reino Unido 
encontra-se numa trajetória tendente a alcançar 36,9% de mulheres nos conselhos de 
administração até 2020.

12. A implementação da proposta a nível da UE não parece "acrescentar valor". A Comissão 
considera serem necessárias normas uniformes para o funcionamento prático e competitivo do 

                                               
5 Comissão para a União Europeia, 5.º relatório (2012-2013): Women on Boards (HL Paper 58), p. 18
6COM(2012) 614, p. 5. SWD 349 final
7 DG Justice opinion on European Commission Impact Assessment Board Impact Assessment on costs and benefits of 
improving the gender balance in the boards of companies listed on stock exchanges:
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Considerando 8 da proposta.
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mercado interno. Esta justificação afigura-se insatisfatória quando se lhe contrapõem os 
encargos administrativos da proposta e os diferentes contextos e práticas culturais existentes 
nos Estados-Membros. Por exemplo, não existe atualmente uma distinção no direito do Reino 
Unido entre administradores executivos e não executivos; proceder a essa distinção pela 
primeira vez (como a proposta de diretiva o exigiria) poderia revestir-se de importantes 
implicações legislativas.  Além disso, a UE não parece estar habilitada a trabalhar diretamente 
com as empresas nos contextos culturais específicos dos Estados-Membros para operar 
alterações em aspetos fulcrais das empresas no intuito de garantir uma solução sustentável a 
longo prazo. O nosso recente relatório sobre esta matéria assinala, nomeadamente, a 
importância de as empresas desenvolverem um aprovisionamento sustentável de mulheres 
com talento dispostas e habilitadas a assumir posições de direção.

13. Em nosso entender, uma ação legislativa à escala da UE afigura-se atualmente 
desnecessária e poderia ser contraproducente para o objetivo da Comissão de melhorar a 
diversidade de género nos conselhos de administração. A ação a nível dos Estados-Membros 
para dar resposta a estas questões afigura-se mais eficaz. Não obstante, como expresso no 
nosso relatório, reconhecemos que a Comissão poderia complementar utilmente a ação dos 
Estados-Membros, monitorizando-a e emitindo uma recomendação não vinculativa aos 
mesmos dirigida, instando a uma firme intervenção e propondo toda uma panóplia de 
eventuais medidas políticas. Quando alguns Estados-Membros não cumpram as suas 
obrigações em matéria de combate à discriminação, a Comissão deverá ponderar a adoção de 
mais medidas. 


