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ANEXĂ

Parlamentul Republicii Cehe
CAMERA DEPUTAŢILOR

2012
A 6-a legislatură

REZOLUŢIA NR. 274

a Comisiei pentru afaceri europene
A 39-a şedinţă din 6 decembrie 2012 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe /Doc. nr. 16433/12, (COM(2012)614 final)

şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Echilibrul de gen în conducerea 
întreprinderilor: o contribuţie la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 
/ Doc. nr. 16428/12, (COM(2012)615 final)

___________________________________________________________________________

Comisia pentru afaceri europene, după consultarea Ministrului adjunct al muncii şi 
afacerilor sociale, Zdeňek Kadlec, a Directorului general al Departamentului pentru relaţii 
internaţionale din cadrul Ministerului Justiţiei, Zuzana Fišerová, după luarea la cunoştinţă a 
raportului deputaţilor Sonia Marková şi Viktor Paggio, precum şi după deliberări,

a p r o b ă  avizul anexat la prezenta rezoluţie.

(semnat) Soňa Marková
(semnat) Josef Šenfeld (semnat) Viktor Paggio (semnat) Jan Bauer
Verificator din partea comisiei Raportori Preşedintele comisiei
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Anexă la Rezoluţia nr. 274

Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 

societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe

COM(2012)0614 final – documentul Consiliului 16433/12
Dosar interinstituţional: 2012/0299 (COD)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Echilibrul de gen în 
conducerea întreprinderilor: o contribuţie la o creştere inteligentă, durabilă 

şi favorabilă incluziunii

COM(2012)0615 final – documentul Consiliului 16428/12

 Temei juridic
Articolul 157 alineatul (3) din TFUE [propunere de directivă – COM(2012)0614 final].
Document informativ [comunicare – COM(2012)0615 final].

 Data transmiterii către Camera Deputaţilor de către Comisia pentru afaceri 
europene
21. 11. 2012

 Examinare în comisie
29. 11. 2012 (faza 1)

 Procedură
Codecizie [propunere de directivă – COM(2012)0614 final].
Nu este necesar votul în cadrul Consiliului [comunicare – COM(2012)0615 final].

 Avizul preliminar al guvernului [în conformitate cu § 109a alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură al Camerei Deputaţilor]
Avizul datat din 30.11 şi 27.11.2012 a fost transmis Comisiei pentru afaceri europene la 
5.12.2012 prin sistemul ISAP.

 Evaluarea propunerii în raport cu principiul subsidiarităţii
Propunerea de directivă (COM(2012)0614 final) încalcă principiul subsidiarităţii (a se 
vedea mai jos).

 Justificare şi obiect

1. Generalităţi
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Termenul „acţiune pozitivă” (în engleză „affirmative action“ sau „positive action“), tradus 
uneori în cehă ca discriminare pozitivă („pozitivní diskriminace“)1, care are o conotaţie 
negativă faţă de sensul original, acoperă o gamă largă de măsuri cu ajutorul cărora un stat 
încearcă să amelioreze situaţia grupurilor defavorizate în practică, aflate într-o poziţie de 
inegalitate în raport cu alte grupuri. Termenul „acţiune pozitivă” se referă, aşadar, la 
egalitatea substanţială şi se aplică în cazul în care instrumentele egalităţii formale nu duc 
la îndeplinirea obiectivului vizat. Acţiuni pozitive sunt prevăzute în sistemele juridice ale 
multor ţări, în special ale ţărilor în care au fost discriminate grupuri de populaţie din cauza 
rasei sau castei lor, cum ar fi SUA, India sau Africa de Sud. 

Privilegierea anumitor grupuri prin acţiuni pozitive implică totuşi o abatere de la 
principiul echităţii formale înţelese ca egalitate de tratament. De aceea, doar fapte grave ar 
trebui să ducă la o astfel de abatere. În literatura de specialitate2 privind discriminarea sunt 
menţionate patru domenii în care se justifică acţiuni pozitive: 

- repararea nedreptăţilor din trecut,
- redistribuirea bunurilor,
- o mai bună reprezentare a grupurilor minoritare, 
- îmbunătăţirea coeziunii sociale şi reducerea tensiunilor din societate.

În categoria „o mai bună reprezentare a grupurilor minoritare” (în sensul de grupuri de 
populaţie subreprezentate) intră şi măsurile care vizează asigurarea echilibrului de gen şi o 
mai bună reprezentare a femeilor în funcţii de conducere medii şi superioare. Se constată 
un dezechilibru îndeosebi în cazul organelor de conducere şi de supraveghere ale 
societăţilor. Potrivit Comisiei, femeile reprezintă doar 13,7% dintre membrii organelor de 
conducere şi de supraveghere ale societăţilor, 15% dintre membrii consiliilor de 
supraveghere, respectiv administratorii neexecutivi şi doar 3,2% dintre preşedinţi. 
Deoarece 60% dintre absolvenţii de facultate sunt femei, Comisia a ajuns la convingerea 
că trebuie propus un instrument juridic care să ducă la creşterea procentului femeilor în 
conducerea societăţilor. 

Comunitatea Europeană a început deja în 1984 să abordeze în mod activ problema 
participării femeilor la procesul decizional3. În Strategia sa pentru egalitatea între femei şi 
bărbaţi din 2010, Comisia a declarat această chestiune drept prioritară. În 2011, Comisia a 
lansat iniţiativa „Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile 
de conducere”, prin care societăţilor europene cotate la bursă li se solicita să se angajeze 
în mod voluntar să crească proporţia femeilor în organele lor de conducere la 30% până în 

                                               
1 Cf. formularea din cuprinsul expunerii de motive a propunerii de directivă COM(2012)614. În traducerea 
cehă a propunerii de directivă se foloseşte termenul „pozitivní diskriminace“ – spre deosebire de 
terminologia utilizată în literatura de specialitate şi în traducerile oficiale în limbile engleză, italiană, 
franceză şi spaniolă. Caracteristica principală a discriminării este dezavantajarea, pe când cea a acţiunii 
pozitive o reprezintă favorizarea grupurilor dezavantajate anterior. Cf. Bobek M., Boučková P., Kühn Z., 
Rovnost a diskriminace („Egalitate şi discriminare”), Praga: C.H. Beck, 2007, p. 22 şi următoarele. De 
asemenea pe această temă, a se vedea de exemplu Havelková B., Rovnost v odměňování žen a mužů
(„Egalitatea de remunerare între femei şi bărbaţi”), Praga: Auditorium, 2007.
2 Cf. Bobek M., Boučková P., Kühn Z., Rovnost a diskriminace („Egalitate şi discriminare”), Praga: C.H. 
Beck, 2007, p. 28. 
3 Recomandarea 84/635/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1984 privind promovarea unor acţiuni pozitive 
în favoarea femeilor.
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2015 şi la 40% până în 2020. Şi Parlamentul European a îndemnat societăţile în Rezoluţia 
sa din 6 iulie 2011 referitoare la femei şi conducerea întreprinderilor1 să îndeplinească 
acest obiectiv în termenul respectiv. Acesta a invitat Comisia să propună un act legislativ 
până în 2012 (inclusiv cote), în cazul în care acţiunile întreprinse de către societăţi şi 
statele membre se dovedesc insuficiente. În Rezoluţia sa din 13 martie 2012 referitoare la 
egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 20112, Parlamentul European şi-
a reiterat apelul pentru un act legislativ. 

Cu toate acestea, la evaluarea sa din martie 2012 a progreselor realizate în acest domeniu, 
Comisia a constatat că faţă de 2003 situaţia s-a îmbunătăţit doar cu o medie anuală de 
0,6%3. Acest lucru ar fi însemnat că în cazul unei evoluţii similare ar fi durat mai mult de 
40 de ani până la asigurarea unui echilibru de gen. În consecinţă, Comisia a iniţiat o 
consultare publică cu privire la măsurile posibile pentru depăşirea acestui dezechilibru şi a 
realizat o evaluare de impact în ceea ce priveşte costurile şi beneficiile unei eventuale 
reglementări viitoare a acestui domeniu. Aceste activităţi au avut drept rezultat 
Comunicarea Comisiei „Echilibrul de gen în conducerea întreprinderilor: o contribuţie la 
o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (COM(2012)615 final), precum 
şi propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe
(COM(2012)614 final).

Orice acţiune pozitivă – indiferent dacă este adoptată la nivelul UE sau numai la nivelul 
statelor membre – trebuie să respecte limitele stabilite de Curtea Europeană de Justiţie în 
jurisprudenţa sa relativ voluminoasă4 privind punerea în aplicare a Directivei împotriva 
discriminării5: 
- măsura trebuie să vizeze un sector în care femeile sunt subreprezentate;
- măsura poate acorda prioritate faţă de candidaţii de sex masculin numai candidaţilor 

de sex feminin care au aceleaşi calificări;
- măsura nu trebuie să acorde o prioritate automată şi necondiţionată candidatelor care 

au aceleaşi calificări, ci trebuie să includă o dispoziţie de excepţie care să prevadă 
posibilitatea acordării unor derogări în cazuri justificate în care se ţine seama de 
situaţia individuală, în special de situaţia personală a fiecărui candidat.

2. Situaţia în statele membre ale UE, în Norvegia şi în Islanda
În Uniunea Europeană, trei state membre (Franţa, Italia şi Belgia) au introdus până în 
prezent un sistem de cote obligatorii care prevede sancţiuni, urmând exemplul Norvegiei, 
o ţară deschizătoare de drumuri în ceea ce priveşte cotele de reprezentare a femeilor, 

                                               
1 2010/2115(INI).
2 Rezoluţia Parlamentului European 2010/2115 (INI) din 6 iunie 2011 şi Rezoluţia Parlamentului European 
2011/2244 (INI) din 13 martie 2012.
3 Women in economic decision-making in the EU: Progress report („Femeile în procesul de luare a deciziilor 
economice în UE – Raport privind progresele înregistrate”), p.13. Disponibil la: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
4 A se vedea de exemplu hotărârile CEJ în cauzele C-450/93 „Kalanke“, C-409/95 „Marschall“ şi C-407/98 
„Abrahamsson“.
5 Directiva 76/207/CEE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi 
condiţiile de muncă.



PE506.013v01-00 6/15 CM\927381RO.doc

RO

precum şi exemplul Islandei. Ţările de Jos şi Spania au adoptat, de asemenea, norme 
juridice care prevăd cote pentru sexul subreprezentat, nerespectarea acestor norme nefiind 
totuşi sancţionată. În Danemarca, Finlanda, Grecia, Austria şi Slovenia se aplică cote de 
reprezentare a femeilor în consiliile de administraţie doar în cazul întreprinderilor de stat.

În alte state membre, care nu au adoptat un sistem de cote obligatorii, au fost luate măsuri 
pentru promovarea pe bază voluntară a reprezentării femeilor în poziţii de conducere (de 
exemplu în Danemarca, Germania, Luxemburg, Polonia, Suedia şi Regatul Unit).

a) Norvegia
Norvegia a fost prima ţară care a introdus în legislaţia sa un sistem de cote obligatorii. În 
decembrie 2003, Norvegia a adoptat o lege potrivit căreia 40% dintre membrii consiliilor 
de administraţie ale societăţilor pe acţiuni şi ale întreprinderilor de stat trebuie să fie 
femei. Întreprinderilor de stat li s-a impus ca termen limită anul 2006, iar societăţilor pe 
acţiuni anul 2008 pentru a se conforma cerinţelor legale, sub ameninţarea unei sancţiuni 
sub forma refuzului de a înregistra o societate nou-înfiinţată, a unei amenzi sau chiar a 
dizolvării societăţii în cauză. 

În legătură cu experienţa norvegiană se vorbeşte despre fenomenul „fustelor de aur”. Această expresie este 
folosită pentru a desemna un grup foarte restrâns de femei cu experienţă antreprenorială care deţin funcţii de 
conducere într-un număr semnificativ de societăţi. Prin numirea lor în consiliile de administraţie ale 
societăţilor sunt îndeplinite cerinţele legale, dar numai formal. În general, multe femei din afara acestui grup 
exclusivist al „fustelor de aur” nu reuşesc să străpungă „plafonul de sticlă” al discriminării. Mai degrabă, 
presiunea asupra „fustelor de aur”, adică a femeilor care exercită funcţii de conducere în numeroase 
societăţi, le împiedică să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile asociate unei funcţii, fapt care 
duce la un risc mai mare de scădere a competitivităţii societăţii în cauză1. 

Introducerea acţiunilor pozitive în Norvegia a dus ş i  la unele costuri economice pentru societatea 
norvegiană. La anunţarea planului de a introduce acţiuni pozitive în Norvegia, s-a înregistrat o scădere 
semnificativă a preţurilor acţiunilor societăţilor în cauză. Valoarea societăţilor care au avut obligaţia de a 
creşte procentul de femei în organelor lor de conducere a scăzut în următorii ani cu 18%2. În ciuda acestor 
efecte secundare negative, legislaţia norvegiană şi-a atins obiectivul: acţiunea pozitivă a dus la creşterea 
până la 44% a proporţiei femeilor în consiliile de administraţie ale societăţilor3.

b) Islanda
Deja în 2006, Islanda şi-a stabilit obiectivul destul de ambiţios de a ajunge la o proporţie a 
femeilor de 50% în consiliile de administraţie ale întreprinderilor publice şi ale societăţilor 
deţinute în principal sau exclusiv de autorităţile locale. În 2010 a fost adoptată o lege care 
prevede că până în 2013 trebuie să se ajungă la o proporţie a femeilor de 40% în consiliile 
de administraţie ale societăţilor pe acţiuni cu mai mult de 50 de angajaţi.

c) Franţa 
În ianuarie 2011, Franţa a introdus un regim obligatoriu care impune o proporţie a 
femeilor de cel puţin 40% în consiliile de administraţie ale societăţilor cotate la bursă, ale 
societăţilor cu mai mult de 500 de angajaţi şi ale societăţilor cu o cifră de afaceri anuală 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms 
(„Sistemele de cote ca mijloc de promovare a femeilor în consiliile de administraţie ale întreprinderilor”). 
Employee Relations Law Journal. Vol. 38, nr. 3, iarna 2012, p. 5.
2 ibid. 
3 ibid.



CM\927381RO.doc 7/15 PE506.013v01-00

RO

mai mare de 50 de milioane de euro. Acest obiectiv trebuie atins până în ianuarie 2017, iar 
ca obiectiv intermediar trebuie atinsă deja în ianuarie 2014 o pondere de 20%. În cazul în 
care societăţile nu îndeplinesc cerinţele legale, membrii organelor lor de conducere nu 
sunt remuneraţi pentru exercitarea funcţiei lor sau, eventual, numirea lor în organul de 
conducere respectiv este anulată. 

d) Italia
Potrivit unei legi din iunie 2011, în Italia, societăţile cotate la bursă, societăţile publice şi 
societăţile cu capital de stat trebuie să ajungă până în 2015 la o proporţie a femeilor de 
33% în consiliile lor de administraţie (până în 2012: 20%). În caz contrar, acestea sunt 
pasibile să plătească o amendă de până la un milion de euro, iar consiliul de administraţie 
poate fi demis. 

e) Belgia
Potrivit regimului belgian adoptat în septembrie 2011, proporţia femeilor trebuie să fie de 
cel puţin o treime în consiliile de administraţie ale societăţilor publice (până în 
2011/2012), ale societăţilor cotate la bursă (până în 2017/2018) şi ale micilor societăţi 
cotate (până în 2019/2020). Atât timp cât, după expirarea termenului, nu se asigură o 
reprezentare suficientă a femeilor într-un consiliu de administraţie, toate numirile noi sau 
reînnoirile de mandate ale membrilor în organul de conducere respectiv nu sunt valabile. 
Dacă chiar şi după un an nu se constată nicio îmbunătăţire a situaţiei, membrii consiliului 
de administraţie îşi pierd dreptul la orice remuneraţie sau compensaţie. 

 Conţinut 

a) Comunicarea „Echilibrul de gen în conducerea întreprinderilor: o contribuţie la o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (în continuare 
„Comunicarea”)

Comunicarea abordează situaţia actuală a reprezentării femeilor în consiliile de 
administraţie ale societăţilor, descrie principalele obstacole care împiedică femeile să 
avanseze profesional şi indică modalităţi prin care pot fi realizate schimbări structurale şi 
ireversibile.

În Comunicarea sa, Comisia atrage atenţia asupra faptului că dezechilibrele de gen în 
conducerea întreprinderilor sunt doar vârful aisbergului, partea vizibilă a unor inegalităţi 
de gen mai răspândite. Cauzele rezidă în rolurile de gen tradiţionale, în diviziunea muncii, 
în alegerile în materie de educaţie ale femeilor şi bărbaţilor şi în concentrarea femeilor 
într-un număr mic de ocupaţii care adesea sunt caracterizate de salarii mai mici şi sunt 
valorificate mai puţin. Lipsa unor măsuri pentru o mai bună reconciliere a sarcinilor 
profesionale şi a celor familiale rămâne un obstacol major în calea ocupării de către femei 
a unor posturi de conducere. Comisia abordează, de asemenea, problema aşa-numitului 
„plafon de sticlă”, adică a obstacolelor cu care se confruntă femeile în cariera 
profesională, precum şi transparenţa insuficientă a practicilor de recrutare şi promovare.

Comisia prezintă apoi în Comunicarea sa măsurile luate la nivelul statelor membre în 
vederea consolidării echilibrului de gen în posturile de conducere ale întreprinderilor şi 
ajunge la concluzia că există un decalaj tot mai mare între statele membre ale UE, în ceea 
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ce priveşte atât progresele înregistrate de fapt, cât şi tipul de măsuri luate la nivel naţional. 
Făcând trimitere la studii economice [în special studiul realizat de Credit Suisse Research 
Institute (august 2012), „Gender diversity and corporate performance” („Diversitatea de 
gen şi rezultatele întreprinderilor”), precum şi studiul de cercetare realizat de Deutsche 
Bank Research (2010), „Auf dem Weg zu gender-balanced leadership“ („Către o 
conducere echilibrată din perspectiva genului”)], Comisia consideră că s-a demonstrat 
faptul că diversitatea de gen în consiliile de administraţie şi de supraveghere conduce la 
idei inovatoare, la creşterea competitivităţii şi performanţelor, precum şi la îmbunătăţirea 
guvernanţei corporative. Deoarece iniţiativele naţionale impun societăţilor europene 
cerinţe de guvernanţă corporativă diferite şi sancţiuni divergente, putând crea obstacole în 
calea pieţei interne, Comisia consideră că sunt necesare acţiuni la nivelul Uniunii în 
ansamblu. Având în vedere importanţa economică şi vizibilitatea societăţilor cotate la 
bursă, precum şi impactul acestora asupra pieţei UE, Comisia se concentrează pe aceste 
societăţi (sunt exceptate întreprinderile mici şi mijlocii cotate la bursă, pentru care astfel 
de măsuri ar putea reprezenta o sarcină administrativă disproporţionată). 

Din aceste motive, Comisia propune o măsură legislativă care stabileşte un obiectiv minim 
de 40% pentru sexul subreprezentat în rândul administratorilor neexecutivi din cadrul 
organelor de conducere ale societăţilor cotate la bursă, care trebuie atins până în anul 2020 
sau până în 2018, pentru societăţile cotate la bursă care sunt întreprinderi publice. Această 
măsură ar trebui să fie însoţită de sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive în caz de 
nerespectare a obligaţiilor şi să fie limitată în timp. 

Comisia consideră că această măsură legislativă trebuie să fie acompaniată de măsuri 
politice şi financiare. Comisia se angajează să îndemne statele membre să aplice măsurile 
propuse în prezent pentru sectorul privat şi în cazul sectorului public. În plus, Comisia:
- va sprijini iniţiativele menite să combată reprezentările stereotipizate ale rolului 

femeilor şi al bărbaţilor în societate, pe piaţa forţei de muncă şi în posturile de 
conducere,

- va contribui la crearea unui mediu social, economic şi de afaceri favorabil unei 
participări echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la conducerea întreprinderilor,

- va promova sensibilizarea cu privire la argumentele de afaceri şi economice în 
favoarea egalităţii de gen şi a unei reprezentări echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor în 
procesul decizional,

- va sprijini şi va monitoriza progresele înregistrate în ceea ce priveşte o participare 
echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la funcţiile de decizie în cadrul UE.

b) Propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe

Propunerea de directivă cuprinde dispoziţii privind consolidarea echilibrului de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1)-(3), statele membre au obligaţia de a se 
asigura că societăţile cotate la bursă în ale căror organe de conducere membrii sexului 
subreprezentat deţin mai puţin de 40 % din posturile de administrator neexecutiv fac 
numirile în posturile respective pe baza unei analize comparative a calificărilor fiecărui 
candidat, efectuată după criterii clare, formulate cu neutralitate şi lipsite de ambiguitate, 
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numărul acestor poziţii trebuind să se apropie cât mai mult de nivelul de 40%, fără a 
depăşi 49%. La alegerea candidaţilor pentru aceste posturi trebuie să se acorde prioritate 
candidatului din sexul subreprezentat dacă respectivul candidat are aceleaşi calificări şi 
dacă, în urma unei evaluări obiective, care ţine seama de toate criteriile specifice fiecărui 
candidat, balanţa nu înclină în favoarea candidatului de sex opus. Această dispoziţie 
relativ complicată introduce, cu alte cuvinte, un sistem preferenţial de selecţie a 
membrilor consiliilor de supraveghere, respectiv a administratorilor neexecutivi (în 
continuare „organe de supraveghere”). În cadrul unei proceduri de selecţie pentru un loc 
în organul de supraveghere al unei societăţi cotate la bursă trebuie să se acorde prioritate 
candidatului care aparţine sexului defavorizat, în cazul în care alegerea se face între doi 
candidaţi care posedă calificări similare. Tratamentul preferenţial nu se aplică dacă 
candidatul care aparţine sexului subreprezentat este mai puţin calificat.  

În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din propunerea de directivă, statele membre au, 
de asemenea, obligaţia de a se asigura că un candidat respins este informat în legătură cu 
criteriile care au stat la baza selecţiei şi, după caz, consideraţiile care au înclinat balanţa în 
favoarea unui candidat de sex opus. Articolul 4 alineatul (5) din propunerea de directivă 
introduce şi obligaţia ca statele membre să prevadă răsturnarea sarcinii probei în cazul 
încălcării de către societăţi a obligaţiilor ce le revin în temeiul articolului 4 alineatele (3)-
(4). 

În timp ce dispoziţiile menţionate mai sus introduc cerinţe obligatorii pentru organele 
neexecutive de conducere ale societăţilor, articolul 5 alineatul (1) din propunerea de 
directivă prevede obligaţia societăţilor cotate la bursă de a-şi asuma angajamente 
individuale în ceea ce priveşte reprezentarea ambelor sexe în rândul administratorilor 
executivi, care urmează să fie realizate până la 1 ianuarie 2020 sau, dacă societăţile cotate 
la bursă sunt întreprinderi publice, până la 1 ianuarie 2018. Spre deosebire de articolul 4, 
nu sunt prevăzute totuşi criterii obligatorii pentru aceste angajamente individuale. În 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2), statele membre se asigură că societăţile care fac 
obiectul directivei informează autorităţile naţionale în mod regulat cu privire la 
componenţa organelor lor de conducere şi de supraveghere. În cazul în care o societate nu 
îndeplineşte obiectivele prevăzute la articolul 4 şi la articolul 5 alineatul (1), aceasta 
trebuie să precizeze, pe lângă informaţiile menţionate mai sus, motivele neîndeplinirii 
obiectivelor şi să descrie măsurile pe care intenţionează să le adopte în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor sale. 

Articolul 6 din propunerea de directivă include dispoziţii privind sancţiunile. Statele 
membre sunt obligate să stabilească sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive. 
Articolul 6 alineatul (2) conţine o listă neexhaustivă a unor posibile sancţiuni. Aceste 
sancţiuni pot consta în – dar nu este obligatoriu – amenzi administrative sau anularea 
numirii sau a alegerii administratorilor neexecutivi, în caz de încălcare a dispoziţiilor 
directivei. 

 Situaţia în Republica Cehă
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În ceea ce priveşte reprezentarea femeilor în organele de conducere1 ale marilor societăţi 
cotate la bursă, Republica Cehă se situează într-o poziţie medie în comparaţie cu alte ţări –
proporţia femeilor în aceste organe este de 15,4% faţă de o medie europeană de 13,7%. 
Niciuna dintre aceste societăţi nu are o femeie în postul de director executiv sau director 
general. Cu toate acestea, de mult timp există un dezechilibru semnificativ. 

Dezvoltarea socioeconomică şi specificul cadrului juridic din Republica Cehă au condus 
la o situaţie în care numărul de societăţi care îşi au sediul în Republica Cehă şi sunt cotate 
la bursa cehă este relativ mic în comparaţie cu alte state. Potrivit Comisiei, propunerea de 
directivă ar putea afecta în Republica Cehă între 10 şi 20 de societăţi cotate la bursă. Dat 
fiind faptul că numărul de locuri în organele de supraveghere ale societăţilor care fac 
obiectul dispoziţiilor propuse este, de asemenea, limitat, se poate presupune că actul 
legislativ propus va avea în Republica Cehă un impact socioeconomic foarte scăzut. Nu se
poate însă exclude faptul că propunerea prefigurează doar o activitate legislativă mai 
intensă a UE în ceea ce priveşte reprezentarea egală a femeilor şi a bărbaţilor în ansamblul 
legislaţiei muncii, cu un impact major asupra statelor membre („politica uşii deschise”).

 Impact

Împotriva recurgerii la acţiuni pozitive – mai ales sub formă de cote în cadrul societăţilor 
– criticii invocă adesea faptul că astfel se neagă principiul meritocratic drept criteriu 
fundamental de selecţie a candidaţilor celor mai potriviţi pentru o poziţie de conducere sau 
de supraveghere. Societăţile private, care sunt expuse concurenţei de pe piaţă, îşi limitează 
în general criteriile de selecţie a candidaţilor la calităţile intelectuale şi trăsăturile de 
personalitate care le permit să obţină rezultate optime în competiţia de pe piaţă. Alte 
criterii implică riscul scăderii standardelor profesionale, ceea ce poate diminua 
competitivitatea societăţii în cauză2.  

În acest context, trebuie remarcat faptul că nu pot fi invocate experienţele statelor membre 
care au introdus în sistemele lor juridice cote obligatorii şi sancţiuni. Deoarece dispoziţiile 
respective au fost adoptate de abia în 2011, practic nu există  experienţe în acest sens. În 
ceea ce priveşte evaluarea impactului introducerii cotelor asupra reprezentării în consiliile 
de administraţie ale societăţilor din Norvegia, una dintre analize3 a subliniat faptul că 
sistemul a avut un impact negativ asupra valorii societăţilor în cauză. Motivul nu a fost 
faptul că un număr mai mare de femei a fost numit la conducerea societăţilor, ci faptul că 
era vorba de femei tinere cu o experienţă practică minimă. 

Adoptarea de măsuri pozitive va conduce, de asemenea, la cheltuieli administrative mai 
mari pentru societăţile în cauză. Acest lucru este recunoscut chiar de către Comisie, care, 
din cauza sarcinii administrative disproporţionate, exclude întreprinderile mici şi mijlocii 

                                               
1 Datorită sistemului de conducere duală a societăţilor pe acţiuni din Republica Cehă, datele se referă la 
reprezentarea atât în consiliile de administraţie, cât şi în consiliile de supraveghere.
2 Pentru mai multe detalii a se vedea, de exemplu, Nicolson D. „Affirmative Action in Legal 
Profession“(„Acţiunea pozitivă în profesiile juridice”), Journal of Law and Society, vol. 33, nr. 1, martie 
2006, p. 115 şi următoarele. 
3 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive   

Exogenous Shock („Schimbarea consiliilor de administraţie: Impactul valoric al unui şoc exogen masiv”),
University of Michigan (mai 2010).
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din domeniul de aplicare al directivei propuse. Potrivit Comisiei, sarcina administrativă 
sporită se justifică totuşi în general prin contribuţiile sub forma unei eficienţe mai ridicate, 
a ideilor inovatoare, a creşterii competitivităţii societăţilor şi, prin urmare, a economiei 
Uniunii în ansamblu1. 

În ceea ce priveşte introducerea principiului răsturnării sarcinii probei în sistemul juridic 
naţional, trebuie remarcat că acest principiu a fost introdus în sistemul juridic al 
Republicii Cehe deja în legătură cu punerea în aplicare a Directivei 97/80/CE privind 
sarcina probei în cazurile de discriminare pe motive de sex, respectiv a Directivei 
2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Dispoziţia respectivă se 
regăseşte la §133a din Codul de procedură civilă (Legea nr. 99/1963 Culegere), astfel cum 
a fost modificat ultima dată.

 Poziţia Guvernului Republicii Cehe

Prin intermediul Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale, însărcinat să examineze 
propunerea de directivă în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Guvernul Republicii Cehe şi-
a exprimat dezacordul total cu propunerea de directivă şi a formulat o serie de rezerve şi 
în legătură cu Comunicarea. Potrivit Guvernului Republicii Cehe, propunerea respectivă 
încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În plus, guvernul este de părere că 
adoptarea la nivelul UE a dispoziţiilor propuse nu se poate baza pe temeiul juridic invocat. 
De asemenea, Republica Cehă exprimă o serie de rezerve substanţiale cu privire la 
conţinutul directivei propuse. 

 Poziţia Departamentului pentru afaceri europene din cadrul Institutului 
Parlamentului

Temeiurile juridice ale prezentei propuneri de directivă
În domeniul combaterii discriminării, Uniunea Europeană îşi poate exercita competenţele 
prin adoptarea de măsuri necesare pentru a asigura punerea în aplicare a principiului 
egalităţii şanselor şi al egalităţii de tratament, în conformitate cu articolul 157 alineatul (3) 
din TFUE2. În conformitate cu articolul 157 alineatul (4) din TFUE3, principiul egalităţii 
de tratament nu împiedică totuşi un stat membru să adopte măsuri care să prevadă 
avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activităţi profesionale de către 
sexul mai slab reprezentat. Se ridică astfel întrebarea dacă articolul 157 alineatul (4) din 

                                               
1 Comunicare COM(2012)0615, p.15.
2 Articolul 157 alineatul (3) din TFUE: Parlamentul European şi Consiliul hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă măsuri necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a principiului egalităţii şanselor şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte munca şi locul de muncă, inclusiv a principiului egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau 
pentru o muncă echivalentă.
3 Articolul 157 alineatul (4) din TFUE: Pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbaţi şi femei 
în viaţa profesională, principiul egalităţii de tratament nu împiedică un stat membru să menţină sau să adopte 
măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activităţi profesionale de către 
sexul mai slab reprezentat, să prevină sau să compenseze dezavantaje în cariera profesională.
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TFUE constituie o dispoziţie specială în raport cu articolul 157 alineatul (3) din TFUE şi, 
prin urmare, adoptarea de acţiuni pozitive în domeniul egalităţii de tratament este 
rezervată statelor membre. Dacă dispoziţiile respective sunt interpretate în acest fel, nu s-
ar putea exclude faptul că directiva propusă încalcă principiul competenţelor atribuite, 
deoarece temeiul juridic ales, şi anume articolul 157 alineatul (3) din TFUE, ar putea fi 
considerat nepotrivit pentru exercitarea competenţelor în cauză de către UE. Cu toate 
acestea, dacă măsura propusă este privită ca o măsură care ţine de asigurarea punerii în 
aplicare a principiului egalităţii şanselor, şi nu de domeniul egalităţii de tratament, 
argumentul de mai sus nu este aplicabil, deoarece competenţa statelor membre prevăzută 
la articolul 157 alineatul (4) este valabilă numai pentru adoptarea de acţiuni pozitive în 
domeniul egalităţii de tratament. Din acest punct de vedere, articolul 157 alineatul (3) din 
TFUE pare un temei juridic admisibil pentru directiva propusă.  

În ceea ce priveşte articolul 157 alineatul (3) din TFUE ca temei juridic, adoptarea de 
acţiuni pozitive în domeniul conducerii societăţilor s-ar putea dovedi problematică 
deoarece articolul 157 alineatul (3) din TFUE se referă la aspecte legate de muncă şi de 
ocuparea forţei de muncă. Într-o interpretare restrictivă a termenului „muncă” (în 
versiunea engleză: „occupation”), se poate concluziona că această competenţă a UE se 
referă doar la angajaţi, aşadar la raporturile de muncă, şi nu la membrii organelor de 
supraveghere sau de conducere ale căror raporturi cu societatea în cauză nu sunt 
reglementate de legislaţia muncii. Se ridică însă întrebarea dacă o astfel de interpretare 
îngustă este adecvată, deoarece termenul „muncă” poate include, în sensul normal al 
cuvântului, orice tip de activitate exercitată, cum ar fi activităţile pe baza unui contract de 
muncă, a unui contract de antrepriză sau a unui contract de mandat, inclusiv exercitarea 
funcţiei de membru al consiliului de supraveghere sau administraţie al unei societăţi. Se 
poate presupune că, dacă statele membre ar fi avut intenţia în cadrul tratatelor fondatoare 
de a transfera Uniunii competenţe numai în domeniul ocupării forţei de muncă, ele ar fi 
limitat domeniul de aplicare material al articolului 157 alineatul (3) din TFUE exclusiv la 
acest domeniu1. În fine, şi terminologia existentă din cadrul directivelor privind egalitatea 
de tratament constituie un argument în favoarea unei astfel de interpretări. De exemplu, 
domeniul de aplicare material al Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în 
favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei 
de muncă acoperă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c), nu doar raporturile 
de muncă (contracte de angajare), ci şi activităţile independente şi profesiile liberale. 

Şi articolul 19 alineatul (1) din TFUE2 poate fi considerat ca temei juridic. Această 
dispoziţie permite Uniunii să ia măsurile necesare în vederea combaterii oricărei 
discriminări bazate pe sex. Chiar dacă în expunerea de motive a propunerii de directivă nu 
se indică explicit faptul că măsurile prevăzute au legătură cu combaterea antidiscriminării, 
acest lucru reiese totuşi din natura măsurilor. Utilizând un argument a maiori ad minus, se 

                                               
1 O astfel de interpretare este sugerată şi de interpretarea în sens larg oferită de Curtea Europeană de Justiţie în 
domeniul combaterii discriminării.

2 Articolul 19 alineatul (1) din TFUE:  Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii din tratate şi în limitele 
competenţelor pe care acesta le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o 
procedură legislativă specială şi cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în 
vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe 
handicap, vârstă sau orientare sexuală.



CM\927381RO.doc 13/15 PE506.013v01-00

RO

poate concluziona că, dacă Uniunea dispune de o competenţă pentru măsuri de combatere 
a discriminării, ea poate lua şi măsuri individuale care sunt direct legate de combaterea 
discriminării. În cazul în care Comisia ar baza propunerea de directivă pe această 
dispoziţie, adoptarea propunerii ar face obiectul unei proceduri legislative speciale, ceea 
ce înseamnă, printre altele, că este necesar un acord unanim în Consiliu [spre deosebire de 
o majoritate calificată în cadrul Consiliului în cazul procedurii legislative ordinare, care 
este prevăzută pentru adoptarea de măsuri bazate pe articolul 157 alineatul (3) din TFUE]. 

Conformitatea propunerii cu principiul subsidiarităţii 
În conformitate cu principiul subsidiarităţii menţionat la articolul 5 alineatul (3) din TUE, 
„în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi 
în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător 
de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, dar datorită 
dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii.” La articolul 157 alineatul (4) se indică explicit dreptul statelor membre de a 
întreprinde acţiuni pozitive pentru a asigura principiul egalităţii de tratament. Dispoziţia 
demonstrează faptul că adoptarea de măsuri pozitive reprezintă un aspect politic sensibil şi 
permite statelor membre să îşi exercite competenţele în acest domeniu, luând în 
considerare evoluţiile lor culturale, istorice şi juridice. Pertinentă este şi întrebarea dacă 
printr-o reglementare la nivelul Uniunii se poate ţine seama în mod adecvat de aspectele 
menţionate (de exemplu, diferenţele dintre modelul dualist şi cel monist al societăţilor pe 
acţiuni, natura juridică a calităţii de membru al organelor de supraveghere şi de conducere 
ale societăţilor pe acţiuni etc.) şi dacă armonizarea în acest domeniu nu se îndepărtează 
prea mult de nevoile reale ale societăţilor, care reflectă condiţiile socioculturale diferite 
ale statelor membre individuale.

Comisia justifică necesitatea unor cote obligatorii la nivelul Uniunii prin faptul că doar un 
act legislativ la nivelul UE poate să limiteze competiţia nedorită dintre statele membre în 
domeniul egalităţii de tratament („race to the bottom”) şi să acorde sprijin statelor 
membre care, de teama unei posibile dezavantajări a propriilor societăţi, încă ezită să 
adopte acţiuni pozitive la nivel naţional. 

Conformitatea propunerii cu principiul proporţionalităţii
În temeiul principiului proporţionalităţii [articolul 5 alineatul (4) din TUE], acţiunea 
Uniunii, în conţinut şi formă, nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor tratatelor. Până în prezent, trei state membre ale UE au introdus cote 
obligatorii, toate în cursul anului 2011. În ceea ce priveşte aplicarea practică a acestor 
reglementări nu există aproape nicio experienţă în acest sens, fapt datorat şi perioadei 
lungi între adoptarea şi intrarea în vigoare a reglementărilor respective. Având în vedere 
această situaţie, pare oportun să se aştepte efectele introducerii cotelor obligatorii în cele 
trei state membre şi să se elaboreze ulterior, pe baza experienţelor acestor state membre, 
un regim obligatoriu pentru toate statele membre ale UE. Introducerea cotelor obligatorii 
poate fi privită ca o măsură extremă, care trebuie luată doar dacă toate celelalte măsuri 
mai puţin invazive nu au succes. Întrucât iniţiativa „Angajamentul pentru Europa privind 
reprezentarea femeilor în consiliile de conducere”, prin care societăţilor europene cotate 
la bursă li se solicita să se angajeze în mod voluntar să crească proporţia femeilor în 
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organele lor de conducere la 30% până în 2015 şi la 40% până în 2020, a fost lansată de 
către Comisie doar în 2011, un regim bazat pe cote obligatorii pare prematur, şi din cauză 
că nu au fost epuizate toate instrumentele, de exemplu măsuri mai puţin invazive, cum ar 
fi mecanismele de coordonare (metoda deschisă de coordonare) sau alte instrumente 
menţionate la articolul 153 alineatul (2) litera (a) din TFUE, cum ar fi de exemplu sporirea 
cunoştinţelor, schimburile de informaţii şi de cele mai bune practici sau promovarea 
abordărilor inovatoare. 

 Calendarul prevăzut pentru discutarea propunerii în cadrul instituţiilor UE 
Nu este încă stabilit.

 Concluzie

Comisia pentru afaceri europene

1. ia act de Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Echilibrul de gen în conducerea 
întreprinderilor: o contribuţie la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, 
precum şi de avizul guvernului privind comunicarea respectivă;

2. ia act de propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe;

3. consideră că posibila stabilire a unor cote obligatorii din punct de vedere juridic 
reprezintă o soluţie extraordinară şi extremă, care poate fi adoptată numai după o 
dezbatere aprofundată în parlamentele naţionale şi la care se poate recurge doar dacă toate  
celelalte măsuri bazate pe principiul participării voluntare au eşuat;   

4. solicită, prin urmare, guvernului să-şi exprime dezacordul cu propunerea de directivă în 
cursul dezbaterilor din cadrul Consiliului UE;

5. adoptă, în conformitate cu Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, un aviz motivat referitor la propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe şi consideră, 
la fel ca guvernul ceh, că propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarităţii, 
deoarece acţiunile pozitive ar trebui adoptate, în conformitate cu articolul 157 alineatul (4) 
din TFUE, la un nivel cât mai apropiat de cetăţeni, aşadar la nivelul statelor membre;

6. consideră că data publicării acestei propuneri importante este nepotrivită, deoarece o 
parte a termenului de opt săptămâni pentru prezentarea unui aviz motivat se suprapune cu 
vacanţa de Crăciun, astfel încât perioada pentru deliberări în parlamentele naţionale a fost 
practic redusă;

7. încredinţează preşedintelui său sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, în conformitate 
cu Regulamentul de procedură al Camerei Deputaţilor, prin intermediul Preşedintei 
Camerei Deputaţilor, guvernului, Preşedintelui Senatului, Preşedintelui Parlamentului 
European, Preşedintelui Consiliului Uniunii Europene şi Preşedintelui Comisiei Europene;
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8. solicită guvernului să o informeze în legătură cu măsurile adoptate şi cu desfăşurarea 
ulterioară a negocierilor.

(semnat) Soňa Marková
(semnat) Josef Šenfeld (semnat) Viktor Paggio (semnat) Jan Bauer
Verificator din partea comisiei Raportori din partea comisiei      Preşedintele comisiei 


