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

W listopadzie 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i 
odnośnych środków.

W owym wniosku dotyczącym kobiet w zarządach ustalono cel, zgodnie z którym do 2020 r. 40% 
niewykonawczych członków zarządów w spółkach prywatnych powinno być płci, która jest słabiej 
reprezentowana. W przedsiębiorstwach publicznych notowanych na giełdzie cel ten należało 
osiągnąć do 2018 r. Dyrektywa będąca wynikiem wniosku przyczyniłaby się do realizacji zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn poprzez ustanowienie ram dla spółek giełdowych w celu 
brania pod uwagę szerokiej puli utalentowanych kandydatów zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn z 
myślą o stanowiskach dyrektorów niewykonawczych w spółkach giełdowych bez ingerowania w 
konkretne wybory dokonywane przez spółki w odniesieniu do poszczególnych dyrektorów. Dyrektywa 
wywołałaby dodatkowe pozytywne skutki w zakresie różnorodności płci na wszystkich szczeblach 
kariery, gdyż zarządy odgrywają istotną rolę w powoływaniu kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
i w kształtowaniu polityki kadrowej przedsiębiorstw.

W listopadzie 2013 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku znaczną 
większością głosów pochodzących ze wszystkich grup politycznych po wprowadzeniu bardzo niewielu 
poprawek, co sygnalizowało jego przemożną chęć do osiągnięcia porozumienia z Radą. Rada wciąż 
jednak nie wydała stanowiska w sprawie wniosku w pierwszym czytaniu. Parlament w dalszym ciągu 
zachęca Radę do poczynienia postępów w pracach nad tym dossier, ostatnio podczas debaty na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 31 stycznia 2019 r., a także w lutym 2019 r. i styczniu 2020 r., kiedy 
zaapelowano o odblokowanie dossier w celu wyeliminowania przysłowiowego szklanego sufitu.

Komisja zobowiązała się ostatnio do nalegania na przyjęcie wniosku w swojej strategii na rzecz 
równości płci na lata 2020–2025. W dniu 25 maja 2020 r. wiceprzewodnicząca Vĕra Jourová 
poinformowała Komisję Prawną, że obecnie 18 państw członkowskich popiera wniosek, a poparcie ze 
strony Niemiec wystarczyłoby, aby umożliwić Radzie uzyskanie większości kwalifikowanej w celu 
wypracowania wspólnego podejścia. W dniu 3 lipca 2020 r. przedstawicielka prezydencji niemieckiej 
Franziska Giffey oświadczyła przed Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia, że przeprowadzi 
ukierunkowane dyskusje i dołoży wszelkich starań, by dokonać postępów w przedmiotowej sprawie.

Jak w tym kontekście przedstawia się stan prac Rady nad wyżej wymienionym wnioskiem, w tym 
ostatnie stanowiska państw członkowskich? Jakie są najważniejsze powody, dla których niektóre 
państwa członkowskie nie są gotowe zmienić swoich stanowisk? Jakie działania zamierza podjąć 
niemiecka prezydencja, aby odblokować dossier w Radzie i doprowadzić do przyjęcia wspólnego 
stanowiska?
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