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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.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat al Camerei Lorzilor din Regatul 
Unit al Marii Britanii referitor la propunerea de mai sus.
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ANEXĂ

CAMERA LORZILOR

Secretariatul General al Parlamentului

11 ianuarie 2013

16433/12: Propunerea de directivă a Comisiei privind consolidarea echilibrului de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe

La 10 ianuarie 2013 Camera Lorzilor din Parlamentul Regatului Unit a hotărât după cum 
urmează:

„Camera Lorzilor consideră că propunerea Comisiei 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 
(16433/12) nu respectă principiul subsidiarității, din motivele cuprinse în cel de al 
șaselea Raport al Comitetului pentru Uniunea Europeană (Camera Lorzilor, 
Documentul nr. 97) și, în conformitate cu articolul 6 din Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, însărcinează Secretarul General al 
Parlamentului să înainteze acest aviz motivat președinților instituțiilor europene”.

Am onoarea să îndeplinesc această sarcină. Avizul este însoțit de raportul Comisiei pentru 
Uniunea Europeană

David Beamish

Secretar General al Parlamentului
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CAMERA LORZILOR

Comisia pentru Uniunea Europeană

Raportul nr. 9 din sesiunea 2012-2013

Analiza subsidiarității: Echilibrul de gen în consiliile de 
administrație

Raport

Trimis la tipărit la 18 decembrie 2012 și publicat la 20 decembrie 2012
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Analiza subsidiarității: Echilibrul de gen în consiliile 
de administrație

COM(2012) 614 − 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

Recomandare

1. Recomandăm emiterea de către Camera Lorzilor a avizului motivat prezentat mai jos, 
care argumentează că directiva propusă nu respectă principiul subsidiarității; avizul se 
va transmite președinților Parlamentului European, Consiliului și respectiv Comisiei, în 
conformitate cu dispozițiile tratatelor Uniunii Europene1, înainte de expirarea 
termenului stabilit la 15 ianuarie 2012.

Istoricul examinării

2. În mai 2012, Comisia a lansat o consultare privind dezechilibrul de gen în UE, pentru a 
identifica măsuri menite să contracareze „absența persistentă a diversității de gen în 
consiliile societăților cotate la bursă din Europa”, inclusiv posibilele măsuri legislative2. 
Comisia pentru UE a analizat acest subiect și la 9 noiembrie 2012 a elaborat un raport 
care a anticipat publicarea acestei propuneri legislative3. Comisia pentru UE a ajuns la 
concluzia că cotele legislative pentru realizarea echilibrului de gen în societăți ar trebui 
utilizate numai dacă și atunci când toate celelalte opțiuni au fost epuizate, iar sectorul de 
afaceri nu și-a demonstrat disponibilitatea de a face aceste schimbări. Probele colectate 
pe parcursul analizei demonstrează că nu se poate afirma că acestea ar fi singura soluție 
disponibilă, având în vedere prioritatea ridicată acordată diversității de gen în consiliile 
de administrație din UE. Comisia pentru UE susține, de asemenea, că obiectivul 
Comisiei de 40% este prea ambițios în contextul în care chiar și cel mai performant stat 
membru (Finlanda) este mult sub acest prag. Propunerea de proiect de directivă a 
Comisiei a fost publicată la 14 noiembrie 2012.

Rezervă de examinare

3. Acest raport a fost pregătit de Subcomisia pentru piața internă, infrastructură și 
ocuparea forței de muncă (Subcomisia B) ai căror membri figurează în anexă. Acest 
raport nu finalizează examinarea acestei propuneri.

                                               
1 Articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 6 din Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității.
2 Comisia Europeană, Consultare privind dezechilibrul de gen în UE, mai 2012. 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Comisia pentru UE, Raportul nr. 5 (2012-2013): Femeile în consiliile de administrație (Camera Lorzilor, Documentul nr. 58).
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Aviz motivat

4. Am examinat propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
îmbunătățirea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților 
cotate la bursă și măsuri conexe pentru a stabili, în special, dacă acesta respectă 
principiul subsidiarității. Principiul subsidiarității prevede că, în domeniile de politici 
care nu sunt în competența exclusivă a Uniunii Europene, dar competența este partajată 
cu statele membre, Uniunea poate acționa „numai dacă și în măsura în care obiectivele 
acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre”4. De 
aceea, pentru a respecta principiul subsidiarității, acțiunea la nivelul UE trebuie să 
„producă valoare adăugată”, față de acțiunea la nivel de stat membru, și să fie 
„necesară”. Susținem pe deplin creșterea diversității de gen în consiliile de 
administrație, dar am ajuns la concluzia că această propunere nu este conformă cu 
principiul subsidiarității.

5. Scopul prezentei directive este de a crește numărului de femei din consiliile de 
administrație în întreaga Europă, stabilind un obiectiv minim de 40% de femei în posturi 
de administratori neexecutivi în consiliile de administrație ale societăților cotate, până în 
2020, iar , în cazul întreprinderilor publice cotate la bursă, până în 2018. Comisia 
consideră că măsura este necesară datorită dezechilibrelor de gen care se înregistrează la 
nivelul societăților din UE, 13,7% din numărul total de posturi în consiliile de 
administrație ale celor mai mari societăți cotate la bursă fiind deținute de femei, iar 
pentru pozițiile neexecutive din aceste structuri, femeile ocupând numai 15%.

6. Directiva propusă urmărește atingerea acestui obiectiv, solicitând societăților din UE 
cotate la bursă să acorde prioritate unui candidat la fel de calificat, aparținând sexului 
subreprezentat. Statele membre ar urma să se asigure că societățile desfășoară proceduri 
de numire transparente, neutre din perspectiva genului pentru consiliile lor de 
administrație și să facă publice criteriile de calificare și de evaluare care au stat a baza 
selecțiilor contestate. Directiva propusă conține, de asemenea, cerința ca statele membre 
să introducă o formă de sancțiune pentru societățile care nu reușesc să desfășoare 
proceduri de numire corespunzătoare, deschise și neutre din perspectiva genului.

7. Pentru a justifica acțiunile în acest domeniu Comisia invocă faptul că, deși unele state 
membre au introdus măsuri de consolidare a echilibrului de gen, acestea variază pe 
scară largă iar un număr semnificativ de state nu au luat nicio măsură în acest domeniu, 
ponderea femeilor în posturile de administratori fiind foarte scăzută. Comisia susține că 
acțiunea la nivelul UE va contribui la depășirea rezistenței manifestată de statele 
membre față de adoptarea de reglementări la nivel național, datorată riscului pe care îl 
percep de a-și pune propriile întreprinderi într-o situație dezavantajoasă față de 
întreprinderile din alte state membre. Comisia crede că reglementările divergente de la 
nivel național sunt de natură să creeze probleme practice în funcționarea pieței interne, 
existând diferite norme de drept privind legislația societăților și sancțiuni diferite (cum 
ar fi excluderea de la achizițiile publice) pentru societățile care nu respectă o cotă 
obligatorie națională. Comisia susține că numai acțiunea la nivelul UE poate garanta 
condiții echitabile de concurență competitiv pe întreg teritoriul Uniunii.

                                               
4 Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 5 alineatul (3).
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8. Argumentul Comisiei cu privire la necesitatea unei directive este neconvingător.  
Literatura de specialitate în domeniul organizațiilor susține că o comisie trebuie să 
conțină cel puțin 30% femei pentru a se putea face o „masă critică” a reprezentării 
femeilor și pentru a avea vreun impact semnificativ asupra culturii corporatiste5. 
Comisia menționează această idee în comunicarea sa, dar nu justifică cifra mai mare pe 
care o propune, cea de 40%6. Nu am fost convinși de ipoteza Comisiei că ar trebui 
impusă o cifră mai mare pentru a asigura o „masă critică” a femeilor în consiliile de 
administrație din statele membre în care aceste consilii sunt în mod tradițional mai mici. 
Propunerea înaintată nu ia în considerare rata de schimbare și structurile consiliilor de 
administrație din fiecare stat membru.

9. În plus, Comisia nu a oferit argumente convingătoare care să demonstreze că măsurile 
luate la nivel național nu produc rezultate. Într-adevăr, în propria sa evaluare a 
impactului din august 2012, Comisia a admis faptul că statele membre au luat măsuri 
semnificative în acest domeniu, precum și faptul că baza probatoare pentru a demonstra 
necesitatea unei acțiuni la nivelul UE este foarte slabă. În evaluarea impactului se 
precizează că se așteaptă, în absența legislației UE, ca acțiunile adoptate, precum și cele 
planificate de către statele membre, să conducă la o creștere a procentului de femei în 
poziții de administratori neexecutivi de la 15% la 24% până în 20207. Acesta este un pas 
important pentru atingerea unei mase critice de 30%, considerând că 15 state membre 
nu au luat nicio măsură în acest sens până în prezent. Vizibilitatea din ce în ce mai mare 
a acestui aspect sugerează că această proiecție de 24% va fi depășită.

10. Comisia afirmă că „numeroase studii au arătat că există o corelare pozitivă între 
diversitatea de gen a conducerii de vârf a unei întreprinderi și performanța financiară și 
profitabilitatea acesteia”8. În raportul nostru recent, am constatat că nu există dovezi 
suficiente pentru a susține această afirmație.

11. În Marea Britanie, în doar peste un an și jumătate, proporția femeilor în consiliile 
societăților din FTSE 100 a crescut cu 4,8%, respectiv cu 4,2 %, în cazul societăților din 
FTSE 250. În studiul efectuat de Cranfield School of Management se afirmă că RU este 
pe cale de a atinge un procent de 36,9% femei în consiliile de administrație până în 
2020.

12. Punerea în aplicare a propunerii la nivelul UE nu pare să „adauge valoare”. Comisia 
consideră că sunt necesare norme uniforme pentru funcționarea practică și competitivă a 
pieței interne. Acest argument nu se susține atunci când se iau în considerare sarcinile 
administrative ale propunerii, precum și contextele culturale și practicile diferite din 
statele membre. De exemplu, în legislația Regatului Unit nu există în prezent o 
distincție între administratorii executivi și cei neexecutivi, introducerea unei astfel de 
distincții (în urma acestei directive) ar putea avea implicații legislative semnificative. În 
plus, UE nu poate lucra direct cu societățile care operează în contexte culturale diferite 

                                               
5 Comisia pentru UE, Raportul nr. 5 (2012-2013) Femeile în consiliile de administrație (Camera Lorzilor, 
Documentul nr. 58), p.18.
6 COM (2012)614, p. 5. SWD 349 final
7 Avizul DG Justiție privind Evaluarea impactului elaborată de Comisia Europeană privind costurile și 
beneficiile îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Considerentul 8 din propunere.
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în statele membre, pentru a produce schimbări fundamentale în mediul de afaceri, astfel 
încât să se asigure o soluție sustenabilă și pe termen lung. Raportul nostru recent pe 
această temă reliefează, de exemplu, importanța societăților care organizează filiere 
sustenabile de femei talentate care sunt dispuse și pregătite să ocupe poziții în consiliile 
de administrație.

13. Considerăm că în momentul de față nu este necesară o acțiune legislativă la nivelul UE, 
aceasta putând fi contraproductivă pentru obiectivul declarat al Comisiei de creștere a 
diversității de gen în consiliile de administrație. Pentru a rezolva aceste probleme, ar fi 
mai eficiente acțiuni la nivel de stat membru. Cu toate acestea, după cum am afirmat în 
raportul nostru, admitem că Comisia ar putea să completeze aceste acțiuni la nivel 
național cu acțiuni de monitorizare a statului membru, și ar putea să emită o 
recomandare fără caracter obligatoriu pentru statele membre, prin care să le îndemne să 
adopte măsuri ferme și să prezinte o serie de măsuri posibile. În cazul în care statele 
membre nu își respectă individual obligațiile de combatere a discriminării, Comisia ar 
trebui să aibă în vedere acțiuni suplimentare.


