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  Sprawozdanie nr 94/2012 
 

 
Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej  

ws. 40% udziału kobiet we władzach spółek 
Bruksela, 14 listopada 2012 r. 

 
Komisja Europejska (KE) przyjęła w dniu 14 listopada 2012 r. budzącą ogromne 
kontrowersje propozycję legislacyjną ws. promocji kobiet w biznesie. KE proponuje, 
by do 2020 roku kobiety stanowiły 40 proc. członków rad nadzorczych spółek 
giełdowych, z czego wyłączone będę małe i średnie firmy.  
 
„To historyczny dzień” - powiedziała komisarz ds. sprawiedliwości i praw 
obywatelskich Viviane Reding. „Unia Europejska od 50 lat z sukcesem promuje 
równość płciową. Chociaż w jednym obszarze nie zauważyliśmy postępu: w 
zarządach firm. Propozycja KE zapewni, że w procedurach selekcyjnych na członków 
rad nadzorczych pierwszeństwo będzie przyznawanie kandydatkom-kobietom - jeśli 
są niedoreprezentowane i są równie wykwalifikowane jak kandydaci-mężczyźni” - 
dodała.  
 
• Cel i powody powstania projektu Komisji Europejskiej 
 
Komisja Europejska podjęła 14 listopada 2012 r. działania zmierzające do 
przełamania bariery szklanego sufitu, który wciąż stanowi przeszkodę dla 
utalentowanych kobiet w zajmowaniu najwyższych stanowisk w największych 
spółkach europejskich. Komisja zaproponowała nowe przepisy prawne, których 
celem jest zapewnienie co najmniej czterdziestoprocentowego udziału 
niedostatecznie reprezentowanej płci wśród członków rad nadzorczych spółek 
notowanych na giełdach, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw. W chwili 
obecnej organy spółek zdominowane są przez jedną płeć: 85 % członków rad 
nadzorczych i 91,1 % członków zarządów to mężczyźni, podczas gdy kobiety to 
tylko odpowiednio 15 % i 8,9 %. Mimo intensywnej debaty publicznej oraz 
dobrowolnych inicjatyw na poziomie krajowym i europejskim, w ciągu ostatnich lat 
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sytuacja nie uległa poważniejszym zmianom. Od 2003 r. zanotowano jedynie 
nieznaczny wzrost liczby kobiet we władzach spółek, wynoszący jedynie 0,6 punktu 
procentowego. 
 
Z tego właśnie powodu Komisja w dniu 14 listopada br. zaproponowała nowe unijne 
przepisy, których celem jest doprowadzenie do większej równowagi płci w organach 
spółek w UE. Wniosek ten wspólnie przedstawili wiceprzewodnicząca Viviane 
Reding (komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa), 
wiceprzewodniczący Antonio Tajani (komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości), 
wiceprzewodniczący Joaquín Almunia (komisarz ds. konkurencyjności), 
wiceprzewodniczący Olli Rehn (komisarz ds. gospodarczych i walutowych), 
komisarz Michel Barnier (komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług) oraz komisarz 
László Andor (komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych). 
 
Tym samym Komisja odpowiada w ten sposób na wezwania Parlamentu 
Europejskiego, który przeważającą większością głosów wielokrotnie wzywał do 
przyjęcia przepisów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kadrach 
zarządzających przedsiębiorstw, szczególnie w rozporządzeniach z dnia 6 lipca 2011 
r. i 13 marca 2012 r. Komisarz Reding podziękowała członkom Parlamentu 
Europejskiego, którzy „wsparli ją walce” o tę sprawę i pomogli jej, by projekt ujrzał 
światło dzienne. 
 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kobiet i 
kierownictwa przedsiębiorstw:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0330+0+DOC+XML+V0//PL 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie równości 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2012-0069+0+DOC+XML+V0//PL 
 
Autorzy dyrektywy wprowadzają prawnie wiążący cel, polegający na osiągnięciu 
czterdziestoprocentowego udziału przedstawicieli płci obecnie reprezentowanej 
w niewystarczającym stopniu wśród członków rad nadzorczych spółek 
giełdowych. Spółki, w których płeć reprezentowana w niewystarczającym stopniu 
ma mniejszy udział (poniżej 40 %) w obsadzeniu stanowisk w radach nadzorczych, 
będą zobowiązane do powoływania kandydatów na te stanowiska na podstawie 
analizy porównawczej kwalifikacji każdego z nich, przy zastosowaniu jasnych, 
neutralnych pod względem płci i jednoznacznych kryteriów. W przypadku równych 
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kwalifikacji pierwszeństwo będzie przypadać przedstawicielowi niedostatecznie 
reprezentowanej płci.  
 
Na realizację celu, polegającego na obsadzeniu przynajmniej 40 % stanowisk 
niewykonawczych przedstawicielami płci reprezentowanej w niewystarczającym 
stopniu spółki powinny mieć zatem czas do 2020 r., natomiast przedsiębiorstwa 
publiczne, na które organy publiczne będą miały możliwość wywierania 
dominującego wpływu, o dwa lata mniej, tj. do 2018 r. Szacuje się, że wniosek 
będzie dotyczyć około pięciu tysięcy spółek giełdowych w Unii Europejskiej. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 250 pracowników oraz 
odnotowujące roczne światowe obroty nieprzekraczające 50 mln euro) oraz 
spółki nienotowane na giełdzie nie zostaną objęte przepisami dyrektywy. 
 
José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Dzisiaj, 
przedstawiając ten wniosek, Komisja Europejska odpowiada na skierowane do UE 
wezwanie Parlamentu Europejskiego do działania na rzecz wprowadzenia równości 
płci w organach spółek. Z mojej inicjatywy Komisja znacząco zwiększyła liczbę 
kobiet komisarzy − jedna trzecia komisarzy to kobiety”. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. 
sprawiedliwości dodała: „Unia Europejska z powodzeniem propaguje równość płci 
od ponad 50 lat. Jednakże zostało jeszcze jedno miejsce, gdzie nie odnotowaliśmy w 
tej dziedzinie żadnego postępu: są to władze spółek. Przykład, jaki dają nam Belgia, 
Francja i Włochy, które ostatnio przyjęły ustawodawstwo i zaczęły wykazywać 
postęp, w jasny sposób ukazuje, że interwencja za pomocą regulacji z wyznaczonym 
terminem może spowodować znaczącą zmianę. We wniosku Komisji 
zagwarantowano pierwszeństwo dla kobiet w procesie wyboru na stanowiska 
członków rad nadzorczych – o ile są reprezentowane w niewystarczającym stopniu i 
równie dobrze wykwalifikowane jak mężczyźni starający się o to samo stanowisko”. 
„Mam dług wdzięczności wobec licznych członków Parlamentu Europejskiego, 
którzy niestrudzenie walczyli o tę sprawę i którzy tak bardzo pomogli mi w 
przygotowaniu wniosku”. 
 
• Powolny postęp wpłynął na brak spójności działań w jedenastu państwach 

członkowskich 
 
Zaledwie co siódmy członek organów (13,7 %) największych europejskich spółek to 
kobieta. W porównaniu ze stanem z 2010 r. (11,8 %) oznacza to niewielką poprawę 
sytuacji. Gdyby postęp miał dokonywać się przez cały czas w tak powolnym tempie, 
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osiągnięcie równowagi płci we władzach spółek (przynajmniej 40 % przedstawicieli 
obydwu płci) zajęłoby jeszcze 40 lat. 
 
W tej sytuacji kilka państw członkowskich UE zaczęło wprowadzać różne przepisy 
prawa obowiązujące organy spółek. 11 państw członkowskich (Belgia, Francja, 
Włochy, Niderlandy, Hiszpania, Portugalia, Dania, Finlandia, Grecja, Austria i 
Słowenia) wprowadziły instrumenty prawne umożliwiające promowanie równości 
płci we władzach spółek. W ośmiu z tych krajów ustawodawstwo obejmuje 
przedsiębiorstwa publiczne (por. tabela z danymi z poszczególnych krajów). 
Natomiast w pozostałych 11 państwach członkowskich UE nie przyjęto ani 
środków samoregulujących, ani odpowiedniego ustawodawstwa. Z punktu 
widzenia prawa takie niejednolite podejście powoduje ryzyko zakłócenia 
funkcjonowania jednolitego rynku, ponieważ różne przepisy i różne sankcje 
wynikające z prawa spółek za niedostosowanie się do przepisów o równości płci 
mogą spowodować komplikacje w działalności przedsiębiorstw i zniechęcić je do 
prowadzenie inwestycji transgranicznych. Dlatego właśnie celem przedstawionego 
wniosku jest stworzenie ram unijnych dla tego rodzaju działań. 
 
• Główne elementy wniosku: 
 
Zgodnie z dyrektywą, cel minimalny to objęcie, do 2020 r., 40 % stanowisk w 
radach nadzorczych spółek giełdowych przez przedstawicieli płci 
reprezentowanej obecnie w niewystarczającym stopniu. W przypadku spółek 
będących przedsiębiorstwami publicznymi termin realizacji tego celu to rok 2018. 
 
Wniosek obejmuje również, jako środek uzupełniający, tzw. „kwotę elastyczną”: 
spółki giełdowe będą przyjmować własne, samoregulujące wartości docelowe w 
zakresie reprezentacji obu płci wśród członków zarządów, które należy osiągnąć do 
2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych). Spółki będą 
zobowiązane do składania rocznych sprawozdań z osiągniętych postępów. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozostaną głównymi kryteriami 
przyznawania stanowisk w organach spółek.  
 
W dyrektywie przyjęto minimalną harmonizację wymogów w zakresie ładu 
korporacyjnego, ponieważ decyzje w sprawie powołania będą oparte na 
obiektywnych kryteriach kwalifikacji. Odpowiednie zabezpieczenia zawarte w 
dyrektywie pozwolą zagwarantować, że nie dojdzie do bezwarunkowego i 
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automatycznego promowania przedstawicieli płci reprezentowanej w 
niewystarczającym stopniu.  
 
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie 
równości płci, preferencyjnie zostanie potraktowany przedstawiciel płci 
reprezentowanej w niewystarczającym stopniu posiadający takie same kwalifikacje – 
o ile obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie kryteria obejmująca 
poszczególnych kandydatów nie przechyli szali na korzyść kandydata przeciwnej 
płci. Państwa członkowskie, które wprowadziły już skuteczny system, będą mogły go 
zachować, o ile jest równie skuteczny jak zaproponowany system w osiąganiu celu 
minimalnego w wysokości 40 % udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród 
członków rad nadzorczych do 2020 r. Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
środki wybiegające poza zaproponowany system. 
 
Państwa członkowskie będą musiały ustanowić odpowiednie i odstraszające sankcje, 
które będą nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy. Zaproponowana 
dyrektywa przewiduje, że kraje członkowskie przyjmą „odpowiednie i odstraszające 
sankcje” dla firm niespełniających wymogów dyrektywy. Kraje same zdecydują, 
jakie to będą sankcje, mając do wyboru grzywny administracyjne, wykluczenie z 
przetargów publicznych, zakaz dotacji, czy pomocy państwa. 
 
Zasada pomocniczości i proporcjonalności: wymóg 40 % udziału obowiązuje 
spółki notowane na giełdzie z uwagi na ich znaczenie gospodarcze i dużą 
widoczność. Wniosek nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Wymóg 40 % udziału dotyczy stanowisk członków organów spółek, pełniących 
funkcje niewykonawcze. Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, 
dyrektywa jest środkiem o charakterze tymczasowym i ma przestać 
obowiązywać w 2028 r. 
 
„Jest to środek, który ma szybko zapewnić równość płci w organach europejskich 
spółek. Kiedy już w tym obszarze dokonamy znaczących postępów, nie będzie on 
potrzebny”, dodała wiceprzewodnicząca Viviane Reding. 
 
Dyrektywa jest przewidziana jako środek czasowy i powinna wygasnąć w 2028 
roku. 
 
• Kontrowersje w państwach członkowskich i w Komisji Europejskiej 
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Propozycja, zanim została przyjęta, wzbudziła ogromne emocje zarówno w 
przeciwnych jej krajach członkowskich, jak i w łonie samej KE. Kwotom w radach 
nadzorczych sprzeciwia się m.in. komisarz Catherine Ashton, szefowa unijnej 
dyplomacji, nieobecna na posiedzeniu kolegium w dniu 14 listopada.  
 
Wśród krajów sprzeciwiających się były m.in. Wielka Brytania i Szwecja; w 11 
państwach - już obowiązują przepisy o kwotach w biznesie, w tym we Francji, 
Włoszech, Hiszpanii i Holandii.  
 
Komisarz Reding nalega na wprowadzenie kwot od marca, gdy okazało się, że jej 
apele do biznesu o dobrowolne zwiększenie liczby kobiet we władzach 
przedsiębiorstw nie dały efektu. Firmy miały podpisywać tzw. zobowiązanie dla 
Europy, w którym obiecywały zastępowanie mężczyzn odchodzących z zarządów i 
rad nadzorczych wykwalifikowanymi kobietami. Po roku okazało się, że deklarację 
podpisały tylko 24 firmy.  
 
Jak wynika z danych KE, w Polsce kobiety stanowią 11,8 proc. członków zarządów 
spółek giełdowych. Ani jedna nie jest prezesem (z ang. CEO). W UE tylko co siódmy 
członek zarządów jest kobietą - 13,7 proc. To bardzo mały wzrost w porównaniu z 
2010 r., kiedy kobiety stanowiły 11,8 proc. Marcowy raport KE oceniał, że w tym 
tempie zajęłoby aż 40 lat, by kobiety zajmowały przynajmniej 40 proc. miejsc w 
zarządach. A w Polsce jeszcze dłużej - 85 lat - czytamy w materiałach KE.  
 
Aż 75 proc. obywateli państw UE popiera wprowadzenie prawa, które zapewniłoby 
równowagę płci w zarządach firm. 49 proc. ankietowanych stwierdziło, że kary 
finansowe byłyby najlepszym sposobem, by wymusić odpowiednie mechanizmy - 
wynika z sondażu Eurobarometru.  
 
• Kontekst 
 
Kompetencje UE w zakresie stanowienia prawa w dziedzinie równouprawnienia płci 
sięgają roku 1957 (zob. SPEECH/12/702). Z kolei zalecenia Rady w sprawie 
promowania zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w procesie 
decyzyjnym zostały przyjęte w 1984 i 1996 roku. Również Parlament Europejski w 
kilku swoich rezolucjach wezwał do wprowadzenia prawnie wiążących kwot w tej 
dziedzinie na poziomie UE. 
 
Wspieranie równości kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest jednym z celów 
wymienionych w europejskiej Karcie kobiet, którą w marcu 2010 r. ogłosili 
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przewodniczący José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Viviane Reding. 
Komisja wypełniła te zobowiązania, przyjmując we wrześniu 2010 r. strategię na 
rzecz równości płci na kolejne pięć lat. 
 
Sprawozdanie Komisji z marca 2012 r. wykazało, że władze spółek w całej UE są 
obecnie zdominowane przez jedną płeć. Istnieją również znaczne różnice między 
poszczególnymi krajami, np. w dużych spółkach fińskich i łotewskich kobiety 
stanowią odpowiednio 27 i 26 % członków władz, podczas gdy na Malcie i Cyprze − 
jedynie 3 i 4 %. 
 
Sprawozdanie - Women in economic decision-making in the EU: Progress report:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf 
 
W ujęciu długoterminowym w ciągu ostatniego roku odnotowano największe postępy 
w zakresie poprawy równowagi płci we władzach europejskich spółek (wzrost o 1,9 
% w okresie od października 2010 r. do stycznia 2012 r., podczas gdy 
długoterminowy średni wzrost w ciągu ostatniego dziesięciolecia wynosił 0,6 % 
rocznie). Wzrost ten można przypisać wezwaniom ze strony Komisji i Parlamentu 
Europejskiego oraz szeregowi krajowych inicjatyw ustawodawczych w państwach 
członkowskich. Jednak w ogólnym ujęciu zmiany następują niezwykle powoli. 
Liczba kobiet na stanowiskach prezesów dużych spółek wręcz spadła do 3,2 % w 
styczniu 2012 r. z 3,4 % w 2010 r. 
 
Wymierne postępy są w tej dziedzinie wyjątkiem, a nie regułą. Są one widoczne 
tylko w tych państwach, w których wprowadzono prawnie wiążące przepisy 
dotyczące zarządów spółek. Ponad 40 % łączna zmiana odnotowana w całej UE w 
okresie od października 2010 r. do stycznia 2012 r. w całości wynika z przepisów 
prawnych przewidujących kwoty, jakie wprowadziła Francja w styczniu 2011 r. 
 
W marcu 2011 r. unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding wezwała 
europejskie spółki notowane na giełdzie, by podpisały zobowiązanie do 
dobrowolnego zwiększenia liczby kobiet w swoich władzach „Kobiety w zarządzie – 
zobowiązanie dla Europy”:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/p_en.pdf 
 
Podpisując to zobowiązanie, spółki miały podjąć się zwiększenia reprezentacji kobiet 
zasiadających w ich władzach do 30 % do 2015 r. i do 40 % do 2020 r. Jednakże po 
roku okazało się, że zobowiązanie podpisały zaledwie 24 spółki w Europie. 



 8

 
Aby znaleźć właściwe środki rozwiązania problemu utrzymującego się braku 
równowagi płci we władzach europejskich spółek notowanych na giełdzie, Komisja 
ogłosiła konsultacje społeczne. Na podstawie nadesłanych odpowiedzi Komisja 
dokonała oceny różnych wariantów działania.  
 
Z coraz większej liczby badań wynika, że równowaga kobiet i mężczyzn w składzie 
władz firm może mieć pozytywny wpływ na ich wyniki finansowe. Większa liczba 
kobiet na najwyższych stanowiskach może poprawić efektywność i innowacyjność 
środowiska pracy oraz ogólne wyniki spółki. Wynika to głównie z faktu, że im 
większa różnorodność sposobów myślenia, im szerszy wachlarz punktów widzenia, 
tym bardziej wyważone są wspólnie podejmowane decyzje. W dodatku kobiety 
stanowią 60 % absolwentów uczelni wyższych, a mimo to bardzo niewiele spośród 
nich trafia na najwyższe stanowiska. Możliwość obejmowania tego rodzaju 
stanowisk może być z punktu widzenia kobiet zachętą do wchodzenia na rynek pracy 
i pozostawania na nim, co przyczyni się do podniesienia stopy zatrudnienia wśród 
kobiet. Zwiększenie liczby kobiet na rynku pracy pomoże osiągnąć cel określony w 
unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego – „Europa 2020” – polegający na 
podwyższeniu stopy zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20−64 lat do 75 %. 
 
 
 

Opracowała: 
Dr Magdalena Skulimowska1 

 
 
 
• Dokumenty Komisji Europejskiej 
 
Komunikat Równowaga płci na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółkach: 
wkład w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 
COM (2012) 615:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0615:FIN:PL:PDF 
 

                                                 
1 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej i PAP. 
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Wniosek – Dyrektywa 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: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:PL:PDF 
 
Impact assessment - w języku angielskim 
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/womenonboards/impact_assesment_quotas_en.pdf 
 
Badanie Eurobarometru dotyczące równości płci: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf 
Informacje na temat równości kobiet i mężczyzn: 

Równość płci w Komisji Europejskiej  
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-4_en.pdf 
Równość płci w państwach członkowskich 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-2_en.pdf 
Podstawa prawna inicjatywy europejskiej 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-3_en.pdf 
Uzasadnienie ekonomiczne dla prawodawstwa w zakresie równości płci 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-
general-1_en.pdf 

 
Wideo na temat równości płci we władzach spółek 
http://youtu.be/OTlP4Ek3WP8 
 
Baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie 
decyzyjnym: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-
making/database/index_en.htm 
 
 
• Pytania i odpowiedzi na temat równego udziału w radach nadzorczych 

spółek giełdowych – w języku angielskim 
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Why do we need legislation to improve the gender balance on the boards of 
listed companies? 
 
At present, 91.1% of executive board members, 85% of non-executive board 
members and 96.8% of the boardroom chairs are men, while women make up 8.9%, 
15% and 3.2% respectively. This is despite suggested evidence of the benefits of 
gender diversity for company performance (see separate fact sheet with economic 
arguments). A wide range of voluntary initiatives at national and European level 
have so far failed to improve the situation.  
 
The European Commission has therefore adopted a proposal for legislation (a 
Directive). The aim of the proposal is to substantially increase the presence of the 
under-represented sex on corporate boards throughout the EU by setting a minimum 
objective of 40% by 2020 for members of the under-represented sex for non-
executive members of the board. The proposal obliges listed companies with a 
lower percentage (than 40%) of the under-represented sex among non-executive 
directors to make appointments to those positions on the basis of a comparative 
analysis of the qualifications of each candidate, by applying pre-established, clear, 
neutrally formulated and unambiguous criteria, in order to meet the 40% objective.  
 
Why do we need legislation at European level? Is this not something to be left to 
the Member States? 
 
Due to the slow progress of self-regulatory initiatives, several EU Member States 
have already started to act and have introduced legally binding laws for company 
boards. 11 EU Member States (Belgium, France, Italy, the Netherlands, Spain, 
Portugal, Denmark, Finland, Greece, Austria and Slovenia) as well as the European 
Economic Area Member State Norway have introduced legal instruments to promote 
gender equality on company boards. In eight of the EU countries the instruments 
cover public undertakings (Austria, Belgium, Denmark, Finland, Greece, Italy, 
Portugal and Slovenia). Meanwhile, in two thirds of the Member States , no legal 
measures were introduced and no significant progress has been made in recent years 
(see also separate fact sheet on the situation in the different Member States). 
 
This piecemeal approach can create practical problems for the internal market, as 
different company laws and sanctions for not complying with different quotas, could 
lead to complications, in particular for multinational companies. Legal uncertainty 
can have a deterrent effect on companies' cross-border investments and on the 
establishment of subsidiaries in other Member States.  
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The current legally fragmented approach risks hampering the functioning of 
Europe's Single Market – this is why we need to act at European level, to ensure we 
create an EU-wide framework for these positive action rules. 
 
What is the current situation for women on boards in the different Member 
States? 
 
On average, a mere 13.7% of board members of the largest companies listed on 
stock exchanges in the 27 Member States are women. This breaks down into 15% 
for the non-executive posts and 8.9% for the executive posts on the boards (see 
also separate fact sheet on the figures in the different Member States). Women are 
barely visible among top business leaders – more than 96 out of 100 company 
presidents are men. And the differences between Member States are enormous – in 
Malta, 3% of board members are women, while Finland has 27% women on the 
boards of the largest companies listed on the stock exchange.  
 
Progress over the past ten years has been slow: an incremental average increase 
of the number of women on boards of just 0.6 percentage points per year has been 
recorded since 2003. Progress in individual countries varies as well. In some 
countries the share of women has even fallen. At such a pace, it would take around 
40 more years to approach a situation of real gender balance (that is around 40%).  
 
France is the motor of change: the proportion of women on the boards of French 
companies (on the CAC 40 index) increased by 10 percentage points to 22.3% in 
January 2012, up from 12.3% in October 2010. This change, prompted by the 
binding quota adopted in 2010, makes up more than 40% of the total EU-wide 
change recorded between October 2010 and January 2012. France's quota is 40% by 
2017 with an intermediate target of 20% by 2014. 
 
What is the legal basis for this proposal? 
 
The EU's competence to legislate in gender equality matters dates back to 1957. The 
EU's right to act in issues of gender equality in employment and occupation follows 
from Article 157(3) TFEU. This provision is the specific legal basis for any binding 
measures aiming at ensuring the application of the principle of equal opportunities 
and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, 
including so-called positive action providing for specific advantages in favour of the 
under-represented sex.  
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How many companies will be affected? 
 
The measures will only affect companies listed on stock exchanges in the EU's 
Member States. It will not apply to small and medium-sized enterprises (companies 
with less than 250 employees and an annual worldwide turnover not exceeding 50 
million EUR) and non-listed companies. This means an estimated 5 000 companies 
in the whole of the EU will be affected.  
 
Why does the proposal only apply to non-executive board members? 
 
The proposal's objective of 40% only applies to non-executive directors who – while 
being important actors in particular in relation to corporate governance – are not 
involved in the day-to-day running of a company. This is so as not to interfere with 
the freedom to conduct a business and property rights – two fundamental rights 
guaranteed by the EU's Charter of Fundamental Rights. 
 
The proposal also includes, as a complementary measure a 'flexi-quota', an 
obligation for listed companies to set themselves individual, self-regulatory targets 
regarding the representation of both sexes among executive board directors to be 
achieved by 2020 (or 2018 in case of public undertakings). Companies will have to 
report annually on the progress made. 
 
Why does the proposal place a special emphasis on public undertakings?  
 
The proposal places a special focus on public undertakings because Member States 
exercise a dominant influence over these (by virtue of their ownership or their 
financial participation therein) and have therefore more instruments to bring about 
change more rapidly. Public undertakings will have two years less time (until 2018) 
to meet the 40% objective set out in today's proposal. Examples of public 
undertakings likely to be affected by the proposal include EDF (France), Belgacom 
(Belgium), TeliaSonera (Sweden, Finland, Norway), Transelectrica (Romania) and 
Österreichische Post AG (Austria). The definition of public undertakings is set out in 
Commission Directive 2006/111/EC on the transparency of financial relations 
between Member States and public undertakings as well as on financial transparency 
within certain undertakings.  
 
"Public undertakings" means any undertaking over which public authorities may 
exercise directly or indirectly a dominant influence by virtue of their ownership of it 
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(for example controlling the majority of the votes attached to shares issued by 
undertakings or appointing half of the members of the undertaking's administrative, 
managerial or supervisory body), their financial participation therein (for example 
holding a major part of the underrtaking's subscribed capital), or the rules which 
govern it. 
 
Why does the proposal only set an objective of 40% and not full parity? 
 
The proposed objective of 40% for the minimum share of both sexes among non-
executive board members strikes the right balance: it is situated between the 
minimum of the 'critical mass' of 30% found to be necessary for gender diversity to 
have a sustainable impact on board performance and full gender parity (50%). 
 
Why does the proposal harmonise requirements relating to board appointment 
decisions? 
 
The proposal requires only such changes to national company law that are strictly 
necessary for the minimum harmonisation of requirements for the appointment 
decisions and it respects the different board structures across Member States. 
 
Member States that already have an effective system in place will be able to keep it 
provided it is equally efficient as the proposed system in attaining the objective of a 
presence of 40% of the under-represented sex among non-executive directors by 
2020. And Member States remain free to introduce measures that go beyond the 
proposed system. Inbuilt safeguards will make sure that there is no unconditional, 
automatic promotion of the under-represented sex. In line with the Court of Justice 
of the European Union's case law on positive action, preference shall be given to the 
equally qualified under-represented sex - unless an objective assessment taking into 
account all criteria specific to the individual candidates tilts the balance in favour of 
the candidate of the other sex 
 
Why is gender equality good for the economy? 
 
Getting more women into the labour market can be an important factor in improving 
Europe's competitiveness. Having more women in the workforce will help achieve 
the EU's goal of raising the employment rate for adults to 75% – a target to which all 
EU Member States have signed up to in the context of the Europe 2020 strategy, the 
EU's economic growth strategy. 
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A growing number of studies suggest there may be a link between gender balanced 
boards and financial performance. Studies from various countries show that 
companies with a higher share of women at top levels deliver strong organisational 
and financial performance. 
 
For instance, in a study carried out by Catalyst1, companies with more women on 
their boards were found to outperform their rivals with a 42% higher return in sales, 
66% higher return on invested capital and 53 % higher return on equity. The World 
Bank also finds that eliminating discrimination against female workers and 
managers could significantly increase productivity per worker by 25 to 40%. 
 
60% of university graduates are female. Drawing on women's professional skills 
for leadership positions is likely to become all the more necessary as ageing 
populations and skills shortages put an increased brake on economic growth. Ageing 
European societies have to make full use of their talent if they are to successfully 
compete in a globalised world. 
 
What has already been done at EU level to promote gender equality on 
company boards? 
 
In 1984, the Council adopted a recommendation on the promotion of positive action 
for women (84/635/EEC). 
 
In 1996, the Council adopted a recommendation, upon proposal by the Commission, 
on the balanced participation of women and men in the decision-making process 
(96/694/EC). 
 
In 2010, the Commission identified 'equality in decision making' as one of the 
priorities of the Women's Charter (COM(2010)0078) and of its Strategy for 
Equality between Women and Men 2010-2015 (COM(2010) 491). 
 
In 2011, Vice-President Viviane Reding launched the 'Women on the Board 
Pledge for Europe' calling for publicly listed companies in Europe to voluntarily 
commit to increasing women's presence on their boards to 30% by 2015 and 40% by 
2020. A year later, only 24 companies had signed the pledge. 
 
In March 2012, the Commission took stock of the situation and found only an 
average improvement of just 0.6 percentage points over the past years. At this slow 
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rate of progress it would take around 40 years before companies would naturally 
reach gender balanced representation in boards. 
 
The European Parliament called for legislation in its resolutions of 6 July 2011 
and 13 March 2012 on equality between women and men in business leadership in 
the European Union. 
 
Between 5 March and 28 May 2012, the Commission held a public consultation 
inviting the public – individual businesses, social partners, interested NGOs and 
citizens – to comment on what kind of measures the EU should take to tackle the 
lack of gender diversity in boardrooms. The results have fed into the proposal 
presented by the European Commission today. 
 
What are the next steps for this proposal? 
 
The Commission's proposal will now pass to the European Parliament and Council 
of the European Union (representing Member States' national governments) for 
consideration under the normal legislative procedure (also known as 'co-decision 
procedure' between the two institutions who decide on an equal footing, with the 
Council voting by qualified majority and the European Parliament voting by simple 
majority). 
 
What about women in senior positions in the EU institutions? 

 
European Commission 

 
In the Commission as a whole women make up 52.4% of staff, men account for 
47.6%. 
 
Thanks to President Barroso's insistence on having female candidates for the College 
of Commissioners in 2009, 1 in 3 (33%) of the European Commissioners are today 
women. This is the best gender balance yet – up from 5.6% in 1994/1995. It also 
compares favourably with the situation in national governments of EU Member 
States, where an average of 1 in 4 (26%) of senior ministers are women. 
 
In December 2010, the Commission adopted a Strategy on Equal Opportunities for 
Women and Men within the Commission (2010-2014), setting targets for gender 
balance in senior management as well as in other posts (middle management and 
non-management policy level).  
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By 1 October 2012, the percentage of women in management positions had 
increased to the extent that the Commission has met or is on course to meet all three 
targets for 2012. It has been so successful in recruiting women in top jobs that on 1 
October 2012 it had already reached 27.2% women in senior management, 
exceeding its target of 25% for 2014 (see also separate fact sheet on gender equality 
in the European Commission). 

 
European Parliament 

 
In the European Parliament, women make up 35% of members of the European 
Parliament (MEPs), compared to 65% who are men. This compares favourably with 
the situation in national parliaments in the Member States, where an average of 26% 
of members of lower houses and 23% of those in upper houses are female. 

 
European Council 

 
The European Council, representing heads of state and government of the EU 
Member States, is made up of 11% women, or 3 out of the 27 members. 

 
European Central Bank 

 
The Governing Council of the European Central Bank, the ECB's main decision-
making body, currently includes no women. All 22 members are men, while one 
position is vacant. The institution in charge of these appointments is the European 
Council. In national central banks, all Governors are also men.  
 
Are there actually enough qualified female candidates for board positions? 
  
In September 2011, European Business Schools and Senior Executive Women 
launched a call to action to shatter the glass ceilings which impede senior women 
executives from acceding to corporate boardroom seats throughout Europe. Their 
ever growing list of "Board Ready Women" – up to 7 500 today from 3 500 in 
March 2012 – makes it clear that there are more than enough eminently qualified 
women to help lead Europe’s and the world’s corporations into the 21st century. All 
of these women fulfil stringent criteria for corporate governance as defined by 
publicly-listed companies, are well qualified and ready to go on the boards as of 
tomorrow. The pool of talent is there – companies should now make use of it.  
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How does the proposal take into account the principles of subsidiarity and 
proportionality? 
 
The lack of sufficient and sustainable progress in achieving gender balance on 
boards is a challenge common to all EU Member States. The impact of existing 
barriers across the EU can only be reduced through a common approach, and the 
potential for boosting competitiveness and growth can be better achieved through 
coordinated action at EU level rather than a patchwork of national initiatives of 
varying scope, ambition and effectiveness.  
 
Scattered and divergent regulation at national level is bound to create practical 
problems in the EU's internal market, as different company law rules for not 
complying with a binding quota could lead to complications in business life and 
have a deterrent effect on companies' cross-border investments. 
 
At the same time, EU action is only necessary as long as the problem persists and 
needs to be proportionate to its objectives. That is why the directive is a temporary 
measure, which will automatically expire once the objectives are attained. 
 
The proposal will only apply to publicly listed companies, due to their economic 
importance and high visibility. It will not apply to small and medium enterprises 
(companies with less than 250 employees and an annual turnover not exceeding 
EUR 50 million).  
 
The proposal is based on a minimum harmonisation approach and is limited to 
setting common objectives and general rules, thereby giving Member States 
sufficient freedom to determine how these should be best achieved at national level, 
taking into account national, regional or local circumstances including national 
company law and company board recruitment practices. Sanctions must be effective, 
proportionate and dissuasive, though Member States have been granted discretion to 
specify the sanctions, in line with their individual company law systems. 
 
The proposal does not require undue changes to national company law and respects 
the different board structures across Member States. Its 40% objective focuses on 
the non-executive director posts of company boards in order not to interfere with 
the freedom to conduct a business and property rights – two fundamental rights 
guaranteed by the EU's Charter of Fundamental Rights.  
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The proposal also provides for a possibility of justifying non-compliance with the 
objective where the members of the under-represented sex represent less than 10 
per cent of the workforce. 
 

Annex 1 

 
Percentage (%) women on boards 

Women on the boards of the largest listed companies: executive and non-executive 
members (January 2012) 

 
Source: European Commission's Database on women and men in decision-making 
Note: In a one-tier system data on non-executives refer to non-executive members of the 
board and data on executives refer to executive members of the board. In a two-tier 
system data on non-executives refer to members of the supervisory board and data on 
executives to members of the executive/management board. Occasionally, it is possible for 
the supervisory board to include one or more executive members (e.g. CEO and CFO). In 
this case these are included in the executive figures, though individuals participating in 
both boards are counted only once. Non-executive figures in this case still refer to the total 
members of the supervisory board and could, therefore, include some executives but the 
numbers concerned are not significant and should not affect the final result.  

Share of Women among Members on Boards for Listed Companies in EU Member 
States and some other countries (Iceland, Norway, Australia, Canada and the 
US)2 
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Source: European Commission. Database: women & men in decision making, [Online] 
Available from: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-
making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm and Catalyst, 
Women on Boards, Quick takes, [Online] Available from: 
http://www.catalyst.org/publication/433/women-on-boards 

Notes: data on European countries refer to members of the board of directors 
(supervisory board in case of separated supervisory and executive functions. Count 
includes the chairperson). Data on countries outside Europe derive from different sources 
with different coverage and reference years 

Change in the share of women on corporate boards between October 2010 and 
January 2012 

 
Source: European Commission, Database on women and men in decision making  

Men and Women presidents/chairpersons of large companies, EU-27  
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Annex 2 

Gender Equality in the European Commission 

European 
Commission 

 Current rate 
(%women) 

 Target 2012  
(%women) 

 Target 2014 
(%women) 

 Senior management  27.2%   24.8%   25% 

 Middle management   28.7%  27.7%  30% 

 AD non-management  42.4%  42.7%  43% 

1 :  

Catalyst Inc., 'The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on 
Boards', 2007 

2 :  

The EC database does not report figures for Australia, Canada and the US. Catalyst 
instead reports figures only for some EU countries and Anglo-Saxon countries. Since the 
EU figures reported by Catalyst are in line with those reported by the EC database 
figures, we believe that the two databases are comparable. 
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1. WPROWADZENIE I KONTEKST 

W ostatnich dekadach byliśmy świadkami znaczącego postępu w poziomie 
wykształcenia kobiet, w ich udziale na rynku pracy i w pozycji w całym 
społeczeństwie europejskim. Obecnie więcej kobiet niż mężczyzn kończy szkoły 
wyższe: kobiety stanowią 60 % absolwentów uniwersytetów. W Europie pracuje 
teraz więcej kobiet niż kiedykolwiek przedtem: poziom ich zatrudnienia przekroczył 
60 %, a na terytorium UE wykorzystuje się lepiej ich zdolności i umiejętności. 
Obecnie jest oczywiste, że nie można dyskryminować kobiet i mężczyzn ze względu 
na płeć.  

Unia Europejska przyczyniła się do tego postępu poprzez szereg środków takich jak 
prawodawstwo, ukierunkowane finansowanie i programy działania, konkretne środki 
na rzecz awansu kobiet, dialog społeczny i dialog ze społeczeństwem obywatelskim. 
Równość płci stanowi prawo podstawowe, wspólną wartość UE i jest koniecznym 
warunkiem osiągnięcia przez UE celów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Stała się ona uznaną dziedziną działań w 
ramach polityki wpisanej do traktatów UE i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Równość płci została stopniowo zintegrowana ze wszystkimi 
politykami UE i jest dobrze zakorzeniona na przykład w polityce zatrudnienia i 
spójności, badań, edukacji, współpracy na rzecz rozwoju oraz w strategii „Europa 
2020”. 

Było to możliwe, ponieważ już na początku państwa członkowskie przyznały Unii 
Europejskiej uprawnienia do działania w dziedzinie równości płci. Już w 1957 r. 
traktat rzymski zawierał zasadę równej płacy za równą pracę kobiet i mężczyzn. W 
sprawie Defrenne z 1971 r.1, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
potwierdził, że zasadę tę stosuje się bezpośrednio, tym samym przyznając prawo 
obywatelom do bezpośredniego odwoływania się do tej zasady w sądach krajowych i 
torując drogę współczesnemu prawu europejskiemu z zakresu równości płci. 

Ponieważ traktaty UE nadały uprawnienia Komisji Europejskiej do przyjmowania 
środków zapewniających równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, Komisja z upływem lat przyjmowała 
szereg instrumentów ustawodawczych w tym zakresie, w szczególności dotyczących 
zasady równej płacy oraz zasady, że kobiety i mężczyźni muszą mieć te same szanse 
w zakresie awansu i szkolenia2. Komisja zaproponowała również instrumenty 
ustawodawcze ustanawiające równe traktowanie w zakresie zabezpieczenia 
społecznego i dotyczące osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz 
małżonków współpracujących3, tym samym znacząco poprawiła ich ochronę w 

                                                 
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25.5.1971 (C-80/70). 
2 Na przykład: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy.  

3 Na przykład: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG. 
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ramach zabezpieczenia społecznego. Również w dziedzinie godzenia życia 
prywatnego i zawodowego działano na rzecz istotnego prawodawstwa4.  

Komisja Europejska podejmuje stanowcze działania na rzecz równości płci w swoich 
strukturach. W 2010 r. przyjęła wewnętrzną strategię5, która ma na celu 
wykorzystanie postępu poczynionego w ostatnich latach pod względem udziału 
kobiet wśród jej pracowników. W strategii określono wartości docelowe udziału 
kobiet na wyższych i średnich stanowiskach kierowniczych, jak również na 
niekierowniczych stanowiskach zajmowanych przez administratorów, do osiągnięcia 
do końca 2014 r. Dzięki tym celom na dzień 1 października 2012 r. w Komisji 
pracowało 27,2 % kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych (w tym w 
Sekretariacie Generalnym Komisji) i 28,7 % kobiet na stanowiskach kierowniczych 
średniego szczebla6, co jest dobrym punktem wyjścia, by osiągnąć większy postęp do 
końca 2020 r. Ponadto, po wezwaniu szefów państw i rządów przez 
przewodniczącego Barroso do uznania równowagi płci za wspólny cel i wspólną 
odpowiedzialność oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na udział kobiet w kolegium 
komisarzy, obecnie jedna trzecia członków kolegium to kobiety.  

Pomimo postępu, droga do faktycznej równości pozostaje jednak długa i najeżona 
przeszkodami. Nierównowaga płci wśród decydentów w gospodarce jest typowa dla 
stanu faktycznego, a sytuacja w organach spółek jest szczególnie rozczarowująca, 
przy czym widać tylko niewielkie oznaki poprawy. W całej UE organy spółek są 
obecnie zdominowane przez jedną płeć: 86,3 % członków organów spółek to 
mężczyźni, podczas gdy odsetek kobiet wynosi jedynie 13,7 % (15 % wśród 
dyrektorów niewykonawczych). 96,8 % prezesów to mężczyźni i tylko 3,2 % to 
kobiety.  

Kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same szanse i mieć te same możliwości 
zajęcia stanowisk kierowniczych. Zasada ta została określona w Strategii Komisji 
Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015. Nie chodzi 
wyłącznie o równość płci. Istnieją uznane argumenty z zakresu gospodarki i biznesu 
dowodzące słuszności zwiększenia obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach. Skuteczne wykorzystanie kapitału ludzkiego stanowi 
najważniejszy czynnik konkurencyjności gospodarki i jest najważniejszym 
elementem rozwiązania stojących przed UE wyzwań demograficznych oraz 
konkurowania z powodzeniem w zglobalizowanej gospodarce. Liczne badania 
pokazują, że istnieje pozytywna zależność między większą równowagą płci na 
najwyższych szczeblach kierownictwa a wynikami finansowymi i rentownością 
spółki. Zwiększenie udziału kobiet w organach spółek notowanych na giełdzie w 
Unii może zatem mieć pozytywny wpływ na wyniki spółki. 

                                                 
4 Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia 

ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Konfederację Europejskiego Biznesu 
(BUSINESSEUROPE), Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (UEAPME), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE. 

5 Komunikat Komisji dotyczący strategii w zakresie równych szans na lata 2010–2014, SEC(2010) 
1554/3. 

6 W 1995 r. odsetek kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych wynosił 4 % i 10,7 % – na 
stanowiskach kierowniczych średniego szczebla.  
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Równość na rynku pracy przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wzrost udziału 
kobiet w organach spółek notowanych na giełdzie w UE nie tylko pozytywnie 
wpływa na kobiety, które zostały powołane na te stanowiska, ale może potencjalnie 
zachęcić utalentowane kobiety do pracy w spółkach i zwiększyć udział kobiet na 
wszystkich szczeblach kierownictwa i wśród pracowników. Wykorzystanie talentu 
kobiet poprawia stopę zwrotu z inwestycji poniesionych na kształcenie przez 
jednostki, jak i sektor publiczny. W ostateczności wykorzystanie w pełni talentów 
kobiet przyczynia się do realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, w szczególności celu zatrudnienia na poziomie 75 %. 

Przez lata Unia Europejska przyjęła szereg niewiążących środków mających na celu 
zwiększenie udziału kobiet w procesie decyzyjnym. Na wniosek Komisji zostały 
przyjęte przez Radę w szczególności dwa zalecenia w tej sprawie – w 1984 r.7 i 1996 
r.8. Te (niewiążące) zalecenia nie przyniosły jednak żadnych wyraźnych postępów. 
W konsekwencji niski odsetek kobiet zajmujących odpowiedzialne stanowiska stał 
się coraz bardziej problematyczną kwestią. 

W latach 2010 i 2011 odnowiono zobowiązanie na szczeblu UE, by promować 
równość płci w organach największych spółek notowanych na giełdzie. Komisja 
uznała „równość w procesie decyzyjnym” za jeden z priorytetów Karty kobiet9 i 
Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–
201510. W marcu 2011 r. Komisja wezwała spółki notowane na giełdzie do 
dobrowolnego zobowiązania się do zwiększenia udziału kobiet w organach spółek do 
30 % do 2015 r. i do 40 % do 2020 r. w ramach akcji „Kobiety w zarządzie – 
zobowiązanie dla Europy”11. Parlament Europejski w swojej rezolucji dotyczącej 
kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw z dnia 6 lipca 2011 r.12 wezwał spółki do 
osiągnięcia przełomowego progu 30 % kobiet w organach zarządczych do 2015 r. i 
40 % do 2020 r. Wezwał Komisję, by przyjęła przepisy prawne do 2012 r., w tym 
przewidujące kwoty, gdyby działania podjęte przez spółki i państwa członkowskie 
okazały się niewystarczające. Parlament Europejski ponowił wezwanie o przyjęcie 
przepisów w swojej rezolucji z dnia 13 marca 2012 w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r.13. Ponadto europejscy partnerzy społeczni w 
swoim planie prac 2012–14 potwierdzili swoje zobowiązanie do dalszego działania 
na rzecz promowania kobiet w procesie decyzyjnym.  

W marcu 2012 r. Komisja przeprowadziła badania14, wskazujące na średni roczny 
wzrost o 0,6 punktu procentowego w przeciągu ostatnich lat. Przy tak wolnym 

                                                 
7 Zalecenia Rady 84/635/EWG z dnia grudnia 13 grudnia 1984 r. dotyczące działań w zakresie 

promowania mechanizmu akcji pozytywnych na rzecz kobiet. 
8 Zalecenie Rady 96/694/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i 

mężczyzn w procesie podejmowania decyzji 
9 COM (2010) 078 final. 
10 COM (2010) 491 final. 
11 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm. 
12 2010/2115(INI). 
13 Rezolucje Parlamentu Europejskiego 2010/2115(INI) z dnia 6 lipca 2011 r. i 2011/2244(INI) z dnia 13 

marca 2012 r. 
14 Komisja Europejska (2012 r.), „Women in economic decision-making in the EU: Progress report”, 

dostępny na stronie internetowej : http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-
making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm
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postępie osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji płci w organach spółek w sposób 
naturalny zajęłoby 40 lat. Z tego powodu Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne 
na temat możliwego działania mającego na celu zaradzenie tej dysproporcji. 
Przeprowadziła również ocenę skutków w zakresie kosztów i korzyści związanych 
ze zwiększeniem równowagi płci w organach spółek notowanych na giełdzie. 

Komunikat przedstawia aktualną sytuację kobiet, które nie są odpowiednio 
reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach. Podkreślono 
w nim główne trudności w rozwoju kariery kobiet i wyjaśniono, w jaki sposób nowa 
inicjatywa ustawodawcza UE, zaprezentowana przez Komisję wraz z 
komunikatem15, w celu poprawy równowagi pod względem płci w organach spółek 
notowanych na giełdzie, spowoduje, że zmiany będą strukturalne i nieodwracalne. Ze 
względu na wiele czynników powodujących, że kobiety nie są odpowiednio 
reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, Komisja 
proponuje zestaw środków towarzyszących, by poprawić równowagę płci w 
środowisku biznesowym w celu pomocy państwom członkowskim we wdrażaniu 
wniosków ustawodawczych i w celu zwiększenia równości płci w procesie 
decyzyjnym na wszystkich szczeblach. 

2. AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU KOBIET W ORGANACH SPÓŁEK NA 
TERYTORIUM UE 

Udział kobiet w organach spółek pozostaje niski  

Chociaż stanowią 45 % osób zatrudnionych w UE i 56 % osób kształcących się na 
poziomie wyższym, kobiety to jedynie 13,7 % członków organów spółek w 
większości spółek notowanych na giełdzie (zob. rys. 1). Kobiety zajmują jedną 
czwartą miejsc w organach dużych spółek notowanych na giełdzie w Finlandii, na 
Łotwie i w Szwecji i ponad jedną piątą we Francji. W Irlandii, Grecji, Estonii, 
Włoszech, Portugalii, Luksemburgu i na Węgrzech na 10 członków organów spółek 
przypada mniej niż 1 kobieta, na Cyprze na 20 mniej niż jedna i na Malcie około 
jednej na 3016. 

Rysunek 1 — Kobiety i mężczyźni w organach spółek największych spółek notowanych na giełdzie, 
styczeń 2012 r. 

                                                 
15 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 COM(2012) XXX. 

16 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/quoted-
companies/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/quoted-companies/index_en.htm
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Źródło: Komisja Europejska, Baza danych dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym i Eurostat, BAEL. 

Uwaga: W krajach o systemach monistycznych uwzględnia się organ spółki składający się z dyrektorów (w tym dyrektorów 
niewykonawczych i wykonawczych). W krajach o systemach dualistycznych uwzględnia się jedynie radę nadzorczą. 

Wśród dyrektorów niewykonawczych głównych spółek notowanych na giełdzie w 
UE kobiety stanowią jedynie 15 % (zob. rys. 2). 

Rysunek 2 – Kobiety w organach spółek największych spółek notowanych na giełdzie: dyrektorzy 
wykonawczy i niewykonawczy (styczeń 2012 r.) 
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Uwaga: W przypadku systemów monistycznych dane na temat dyrektorów niewykonawczych odnoszą się do członków organu spółki 
pełniących funkcje niewykonawcze, a dane na temat dyrektorów wykonawczych – do członków organu spółki pełniących funkcje 
wykonawcze. W przypadku systemów dualistycznych dane na temat dyrektorów niewykonawczych odnoszą się do członków rady nadzorczej, 
a dane na temat dyrektorów wykonawczych – do członków rady wykonawczej/zarządu. Czasami istnieje możliwość, by rada nadzorcza 
obejmowała jednego lub więcej dyrektorów wykonawczych (np. dyrektora generalnego i dyrektora ds. finansowych). W tym przypadku dane 
te są włączone do kategorii z danymi odnoszącymi się do dyrektorów wykonawczych, chociaż osoby uczestniczące w obu radach są 
uwzględniane tylko raz. Dane dotyczące dyrektorów niewykonawczych w tym przypadku nadal odnoszą się do łącznej liczby członków rady 
nadzorczej i mogą zatem obejmować dane dotyczące dyrektorów wykonawczych, ale odnośne dane liczbowe nie są znaczące i nie powinny 
wpłynąć na końcowe wyniki.  

W państwach członkowskich UE postęp jest wolny i nierównomierny  

Między końcem 2003 r. i początkiem 2012 r. udział kobiet w organach spółek wzrósł 
z 8,5 % do 13,7 %, co oznacza średnio zmianę roczną o jedynie 0,6 punktu 
procentowego. Między październikiem 2010 r. a styczniem 2012 r. odnotowano 
niewielką poprawę o 1,9 punktu procentowego, związaną z intensywną debatą 
publiczną zapoczątkowaną wezwaniem do działania wystosowanym przez Komisję i 
Parlament Europejski. W następstwie tego niektóre państwa członkowskie podjęły 
konkretne działania by przyspieszyć tempo zmian. 

Postęp pozostaje jednak wolny, ponieważ więcej niż sześciu na każdych siedmiu 
członków organów spółki to mężczyźni (86,3 %) a osiągnięcia w tym zakresie w 
poszczególnych krajach są różne. We Francji, która przyjęła prawnie wiążącą kwotę 
w styczniu 2011 r., odnotowano największy wzrost (10 punktów procentowych) 
wyjaśniający łączną zmianę w całej UE o więcej niż 40 %, podczas gdy w niektórych 
państwach zarejestrowano tendencję ujemną (Rumunia, Węgry, Słowacja, Szwecja, 
Dania i Estonia). 
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Rysunek 3 — Różnica procentowa w udziale kobiet w organach spółek, październik 2010 r. – 
styczeń 2012 r. 
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Źródło: Komisja Europejska, Baza danych dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym 

3. PRZESZKODY W OSIĄGNIĘCIU RÓWNOWAGI PŁCI NA STANOWISKACH 
KIEROWNICZYCH W SPÓŁKACH 

Nierównowaga płci na stanowiskach kierowniczych w spółkach to tylko „czubek 
góry lodowej” 

Nierównowaga płci na stanowiskach kierowniczych w spółkach jest istotną kwestią, 
ale to tylko czubek góry lodowej w kontekście bardziej rozpowszechnionych 
nierówności w naszym społeczeństwie. Istnieje kilka przyczyn tego zjawiska i 
narastają one w ciągu życia kobiet i mężczyzn. Chociaż liczba kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wzrasta, istnieją dowody, które wskazują, że nadal jest 
wiele przeszkód do pokonania. 

Sytuacja ta wynika z tradycyjnych ról płciowych, podziału pracy, wyborów 
edukacyjnych kobiet i mężczyzn oraz bardzo wysokiego odsetka kobiet w kilku 
sektorach zawodowych 

Ciągle istnieją wielkie różnice co do rodzaju kształcenia wybieranego przez kobiety i 
mężczyzn. Kobiety są nadal reprezentowane w niewystarczającym stopniu w takich 
dziedzinach jak nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (STEM)17, które 
są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Te różnice dotyczące płci są związane z 
podejściem uczniów do przedmiotów, w tym motywacją i zainteresowaniami, które 
kształtuje się na wczesnym etapie życia18 i które są związane z postrzeganiem 
różnych ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. 

Z chwilą wejścia na rynek pracy, kobiety koncentrują się w niewielkiej liczbie 
sektorów zawodowych, które są często mniej opłacane i cenione. Może to wpłynąć 

                                                 
17 Aby rozwiązać ten problem, Komisja rozpowszechniła „Code of Best Practices for Women in ICT 

(2010 r.)”. 
18 OECD (2012 r. ) – „Gender initiative: gender equality in education, employment and entrepreneurship”. 
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negatywnie na ich szanse dostępu do najwyższych stanowisk w spółkach. Prawie 29 
% kobiet na rynku pracy w UE jest zatrudnionych w tylko sześciu z 130 
standardowych kategorii zawodowych19, podczas gdy w najlepszych sześciu 
zawodach w przypadku mężczyzn pracuje 20 % łącznej liczby mężczyzn na rynku 
pracy. W całej gospodarce20 kobiety stanowią prawie 83 % osób pracujących w 
sektorze zdrowia i opieki społecznej, ponad 71 % osób zatrudnionych w szkolnictwie 
i nieco ponad 62 % 21 – w sprzedaży detalicznej. 

Brak wsparcia, by znaleźć równowagę między obowiązkami związanymi z opieką a 
pracą pozostaje głównym wyzwaniem  

Brak szeroko zakrojonych i zrównoważonych propozycji obejmujących środki 
elastycznej organizacji pracy pozostaje główna przeszkodą w dojściu przez kobiety 
do stanowisk kierowniczych22. Jedynie dziesięć państw członkowskich UE spełniło 
cel z Barcelony23 dotyczący objęcia opieką placówek 33 % dzieci poniżej trzeciego 
roku życia, podczas gdy tylko dziewięć państw członkowskich spełniło cel z 
Barcelony dotyczący objęcia opieką 90 % dzieci w wieku od trzech lat do wieku 
obowiązku szkolnego24. 

Odbija się to w niezrównoważony sposób na modelach pracy kobiet i mężczyzn 

Kobiety nadal kształtują swój model pracy, biorąc pod uwagę brak środków 
pozwalających pogodzić pracę z życiem prywatnym lub ich niewystarczający 
charakter. Stopa zatrudnienia kobiet zmniejsza się wraz z rosnącą liczbą dzieci, 
podczas gdy stopa zatrudnienia mężczyzn wzrasta przy pierwszym i drugim dziecku. 
Kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na częstsze przerwy w karierze, częściej 
zdarzają się sytuacje, w których stosują elastyczne unormowania w pracy oraz 
pracują w niepełnym wymiarze godzin. Ogranicza to znacznie ich możliwość pracy 
w pełnym wymiarze godzin, korzystania ze szkoleń i rozwoju kariery na równych 
prawach z mężczyznami. W ostateczności ma to negatywny wpływ na ich 
wynagrodzenie i emeryturę. Uznaje się, że praca w niepełnym wymiarze godzin i 
przerwy w karierze stanową przeszkody, by uzyskać awans na stanowiska na 
wyższym szczeblu. 

                                                 
19 ESTAT, ISCO-08, trzycyfrowy poziom. 
20 ESTAT, NACE Rev 2, dwucyfrowy poziom. 
21 ESTAT (2011 r.), badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). 
22 Badanie w spółkach wykonane przez World Economic Forum, zacytowane w OECD (2012 r.). 
23 Cele – określone przez Radę Europejską w Barcelonie w 2002 r. – zmierzają do zapewnienia 

świadczenia usług odpowiedniej opieki nad dziećmi w placówkach przez państwa członkowskie UE. 
24 ESTAT (2010 r.), europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). 
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Rysunek 4 – Stopa zatrudnienia według liczby posiadanych dzieci (wiek 25–49) – 2011 

(Różnica w punktach procentowych w stopie zatrudnienia przy jednym dziecku poniżej 12 roku życia 
i w sytuacji osób bezdzietnych) 
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Szklany sufit nadal pozostaje głównym ograniczeniem 

Doświadczenie pokazuje, że nawet kobiety, którym udało się pokonać wyżej 
wymienione przeszkody i które są przygotowane do „zasiadania w organach spółek”, 
są ostatecznie i tak narażone na nadal istniejące bariery – utrudniające uzyskanie 
awansu i znalezienie się na najwyższych szczeblach procesu decyzyjnego – 
określane często jako „szklany sufit”, niezależnie od gotowości do zajęcia wyższego 
stanowiska oraz od ich kwalifikacji akademickich i zawodowych.  

Kobiety w organach 100 spółek objętych indeksem FTSE w Zjednoczonym 
Królestwie mają przeciętnie lepsze kwalifikacje niż mężczyźni25. To samo dotyczy 
kobiet zasiadających w organach spółek w Norwegii26. 

We wrześniu 2011 r. europejskie szkoły biznesu (European Business Schools) i 
kobiety zajmujące wysokie stanowiska wykonawcze wezwały do zwalczania 
szklanego sufitu. Stworzyły one w 2012 r. wykaz „kobiet gotowych do zajęcia 
stanowisk w organach spółek” (w którym znajduje się 7 500 nazwisk), by stało się 
jasne, że liczba bardzo dobrze wykształconych kobiet jest więcej niż wystarczająca, 
by pomóc w kierowaniu europejskimi i światowymi spółkami i że nadszedł czas, by 

                                                 
25 Singh i in. (2008 r.), „Newly appointed directors in the boardroom: How do women and men differ?’, 

European Management Journal, 26(1). 
26 Norweski Instytut Badań Społecznych (ang. Norwegian Institute for Social Research). 
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zburzyć sufit, który powstrzymywał kobiety przed dojściem do stanowisk 
dyrektorskich w organach spółek 27. 

Kobiety są w trudniejszej sytuacji niż mężczyźni, ponieważ muszą pokonać 
ugruntowane osądy dotyczące wymogów, które należy spełnić, by zajmować 
wysokie stanowiska kierownicze, dyskryminację i stereotypy28. Niewidoczne 
bariery, w tym pogląd, że kobiety albo nie są zainteresowane albo nie mają 
umiejętności, by wykonywać pewne zadania, lub też, że te stanowiska są „męskimi 
zawodami”, nadal powodują, że większość kobiet pozostaje na niższych szczeblach 
kierownictwa w spółkach. 

Zgodnie z badaniem Eurobarometru z 2011 r., 88 % Europejczyków myśli, że 
kobiety powinny być reprezentowane w równym stopniu na wyższych stanowiskach 
kierowniczych, a 78 % z nich uważa, że społeczność biznesu europejskiego jest 
zdominowana przez mężczyzn, którzy nie mają wystarczającego zaufania do 
umiejętności kobiet29. 

W badaniu 500 kobiet na wyższych stanowiskach z korporacji i spółek w całej 
Europie30, dwie trzecie badanych podkreśliło, że najważniejszą przeszkodę, z którą 
musiały się zmierzyć, były stereotypy i ugruntowane poglądy dotyczące roli kobiety 
i jej umiejętności. 

Nieprzejrzystość w praktyce z zakresu rekrutacji i awansu  

Obecny brak kobiet na wyższych stanowiskach wpływa na decyzje spółek, w tym ich 
stosunek do równości płci i powoływania większej liczby członków organów spółek 
– kobiet, w krótkim i długim okresie. Zjawisko to nasila się z powodu 
nieprzejrzystości procesu rekrutacji i awansu. Powoływanie do organów spółek jest 
bardzo uzależnione od osobistych i zawodowych kontaktów obecnych członków 
organów spółek. 

Nieprzejrzystość procesu powoływania na stanowiska do organów spółek pozostaje 
przeszkodą w rozwoju karier kobiet. To zagadnienie zostało podkreślone przez kilka 
zainteresowanych stron, które udzieliły odpowiedzi w konsultacjach społecznych 
rozpoczętych przez Komisję31. 

Wzrost odsetka kobiet w organach spółek może zachęcić utalentowane kobiety do 
pracy w spółkach i doprowadzić do wyższego udziału kobiet na wszystkich 
szczeblach kierownictwa. Oczekuje się również, że będzie to miało pozytywny 
wpływ rozprzestrzeniony na zatrudnienie kobiet w danych spółkach oraz na 
długoterminowy wzrost gospodarczy w całej gospodarce. Promowanie 
odpowiedniego systemu mentoringu, wspomaganie finansowe, możliwość 
kształcenia i wzory osób do naśladowania to niezbędne elementy, by zwiększyć 

                                                 
27 http://www.edhec.com/html/Communication/doc-womenboard/BoardReadyWomen.pdf.  
28 Liff i Ward (2001 r.), „Distorted Views through the Glass Ceiling: the Construction of Women’s 

Understandings of Promotion and Senior Management Positions”. 
29 Specjalne badanie Eurobarometru 376 (2011 r.), Kobiety w procesie decyzyjnym. 
30 Catalyst oraz Conference Board Europe (2002 r.), Women in Leadership: A European Business 

Imperative. 
31 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm. 

http://www.edhec.com/html/Communication/doc-womenboard/BoardReadyWomen.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm
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liczbę kobiet, znajdujących się w puli osób, których rozwój zawodowy się obserwuje 
(talent pipeline), wykonujących zadania zarządcze i pełniących wyższe funkcje 
wykonawcze, z których często rekrutuje się członków organów spółek. 

4. ŚRODKI PODJĘTE NA SZCZEBLU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W CELU POPRAWY 
RÓWNOWAGI PŁCI NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W SPÓŁKACH 

Szereg inicjatyw podjętych przez państwa członkowskie  

Znaczenie szybkiego zwiększenia obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych 
w przedsiębiorstwach, w szczególności w organach spółek, znajduje się wśród 
najistotniejszych zagadnień politycznych nie tylko na szczeblu UE, ale również na 
szczeblu krajowym. Aby przyspieszyć postęp, rządy, partnerzy społeczni, 
poszczególne przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony przyjęły szereg 
inicjatyw. 

Dobrowolne inicjatywy  

Kilka państw członkowskich UE opracowało dobrowolne inicjatywy i narzędzia, by 
zaradzić niedostatecznej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach 
kierowniczych32. Środki te mają tę przewagę, że są bardziej elastyczne, a spółki, 
które je przyjmują poczuwają się do odpowiedzialności za nie. Pomimo 
rozpowszechnienia pozytywnych zmian, nie przyczyniły się jednak one do 
znaczącego postępu. 

Środki ustawodawcze wprowadzające wiążące kwoty  

Dane pokazują, że środki ustawodawcze przynoszą bardziej znaczący postęp w 
porównaniu do dobrowolnych inicjatyw, szczególnie jeżeli towarzyszą im sankcje. 
Zostało to wykazane wyraźnie poprzez oddziaływanie dobrze już ugruntowanego 
ustawodawstwa norweskiego, które nakłada prawnie wiążącą kwotę 40 %, przy 
czym w razie niedostosowania się do przepisów, przewiduje sankcję tj. rozwiązanie 
spółki, a – na terytorium UE – poprzez sytuację we Francji, w której wprowadzono 
prawnie wiążącą kwotę 20 % do osiągnięcia w terminie 3 lat (2014 r.) oraz 40 % – w 
terminie 6 lat (2017 r.). Inne państwa członkowskie UE przyjęły również różne 
rodzaje zasad dotyczących kwot (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, 
Hiszpania, Niderlandy, Portugalia, Słowenia i Włochy)33. 

5. OPIERAJĄC SIĘ NA ARGUMENTACH Z ZAKRESU GOSPODARKI I BIZNESU: NOWA 
INICJATYWA USTAWODAWCZA UE MAJĄCA NA CELU PRZYSPIESZENIE POSTĘPU W 
OSIĄGNIĘCIU ZRÓWNOWAŻONEJ REPREZENTACJI PŁCI W ORGANACH SPÓŁEK 
NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE 

Ugruntowane argumenty z zakresu gospodarki i biznesu  

Uprzednie wysiłki, by osiągnąć zrównoważoną reprezentację płci na stanowiskach 
kierowniczych w spółkach nie przyniosły znaczącego wyniku i istnieje coraz 

                                                 
32 Komisja Europejska (2012 r.), „Women in economic decision-making in the EU: Progress report”. 
33 Tamże. 
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większa luka między państwami członkowskimi w UE, tak w kontekście 
rzeczywistego postępu, jak i rodzajów środków przyjętych na szczeblu krajowym. 

UE nie może sobie pozwolić na tę systemową nierówność ze względu na płeć na 
najwyższych szczeblach podejmowania decyzji w gospodarce, a w następstwie na 
marnotrawstwo talentów i zasobów. 

Istnieją argumenty z zakresu gospodarki i biznesu na rzecz różnorodności płci w 
organach spółek, w tym uzyskane w wyniku ostatnich badań34. Różnorodność płci w 
organach spółek, jak wykazano, prowadzi do innowacyjnych pomysłów, zwiększonej 
konkurencyjności i lepszych wyników oraz udoskonalonego ładu korporacyjnego. 
Jest to oznaką otwarcia się na więcej punktów widzenia i szacunku dla różnic 
występujących wśród zainteresowanych podmiotów — akcjonariuszy, inwestorów, 
pracowników i klientów — wskazującą na uznanie przez spółkę zawiłości rynków 
światowych i jej gotowości do skutecznego konkurowania na szczeblu światowym. 

Ze względu na brak wystarczającego i trwałego postępu w osiąganiu równowagi płci 
w organach spółek i fakt, że jest to wyzwanie, któremu muszą sprostać wszystkie 
państwa członkowskie UE, Komisja Europejska przeanalizowała szereg wariantów 
ukierunkowanych środków mających na celu poprawę udziału kobiet w 
podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim. 

Analiza tych wariantów pokazuje, że pełne wykorzystanie zatrudnionych w UE 
kobiet przyczyni się do trwałego wzrostu i konkurencyjności gospodarki UE, w 
szczególności w obliczu zmian demograficznych i obecnego kryzysu. 

Potrzeba działania na szczeblu UE 

Przy obecnym tempie w całej UE nie dojdzie do znaczącego wzrostu liczby kobiet w 
organach spółek notowanych na giełdzie. Rozproszone i rozbieżne uregulowania z 
zakresu równowagi płci w organach spółek na szczeblu krajowym, bądź ich brak, 
prowadzą do rozbieżności w liczbie kobiet wśród dyrektorów wykonawczych i 
niewykonawczych oraz zróżnicowania stopy poprawy sytuacji w państwach 
członkowskich. Mogą one również stanowić barierę dla rynku wewnętrznego 
poprzez nakładanie rozbieżnych wymogów ładu korporacyjnego i sankcji na spółki 
europejskie. 

Potencjalna równość płci, konkurencyjność i wzrost mogą zostać lepiej osiągnięte 
przez działania skoordynowane na szczeblu UE zamiast w drodze przyjmowania 
krajowych inicjatyw o różniącym się zakresie, ambicji i skuteczności. Komisja zatem 
proponuje środek ustawodawczy mający na celu poprawę równowagi płci w 
organach spółek notowanych na giełdzie. 

Skoncentrowanie się na spółkach notowanych na giełdzie  

                                                 
34 Ostatnio: Credit Suisse, Research Institute (sierpień 2012 r.), „Gender diversity and corporate 

performance”. Inne ważne badania obejmują: Catalyst (2004 r.), „The Bottom Line: Connecting 
Corporate Performance and Gender Diversity”; McKinsey (sprawozdania z 2007, 2008 i 2010 r.), 
„Women Matter”; Deutsche Bank Research (2010 r.), „Towards gender-balanced leadership’; Ernst & 
Young (2012 r. ), „Mixed leadership”. 



 

PL 16   PL 

Ze względu na ich znaczenie gospodarcze, widoczność i wpływ na rynek UE, środki 
ustawodawcze UE powinny mieć zastosowanie jedynie do spółek notowanych na 
giełdzie, tj. spółek w państwie członkowskim, których akcjami można obracać na 
rynku regulowanym35. Spółki notowane na giełdzie, które są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, powinny być wyłączone, ponieważ zobowiązanie do osiągnięcia 
określonej wartości docelowej może nałożyć na nie nieproporcjonalne obciążenie 
administracyjne. 

Oprócz ich znaczenia gospodarczego — przy łącznym obrocie odpowiadającym 68 
% PKB UE — spółki notowane na giełdzie są również bardzo widoczne. 
Wyznaczają one wzory dla całej gospodarki i można oczekiwać, że ich praktyki będą 
naśladowane przez inne rodzaje spółek. 

Określanie celów  

Środek ustawodawczy, oparty na art. 157 ust. 3 TFUE, ustanawia minimalny cel 
40 % płci niedostatecznie reprezentowanej wśród dyrektorów niewykonawczych w 
organach spółek notowanych na giełdzie, do osiągnięcia do 2020 r., lub do 2018 r. w 
przypadku spółek notowanych na giełdzie, które są przedsiębiorstwami publicznymi. 
Nakłada on na spółki, w których udział osób należących do niedostatecznie 
reprezentowanej płci jest niższy, obowiązek powoływania na te stanowiska w taki 
sposób, by osiągnąć cel na podstawie procedury powoływania opartej na wcześniej 
ustalonych, jasnych, neutralnie sformułowanych i jednoznacznych kryteriach 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cele 
określone w niniejszym wniosku powinny mieć zastosowanie jedynie do dyrektorów 
niewykonawczych, tak by zachować równowagę między koniecznością zwiększenia 
różnorodności płci w organach spółek a potrzebą zminimalizowania ingerencji w 
bieżące zarządzanie spółką z drugiej strony.  

Aby osiągnąć ten cel i zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, państwa członkowskie dopilnują, by w wyborze dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo zostało przyznane kandydatowi płci, która jest 
niedostatecznie reprezentowana, jeżeli kandydat ten jest równie wykwalifikowany 
jak kandydat drugiej płci w kontekście spełniania wymogów, kompetencji i wyników 
zawodowych, i jeżeli obiektywna ocena wszystkich kryteriów właściwych dla 
poszczególnych kandydatów nie przechyliła szali na korzyść kandydata drugiej płci. 

W odniesieniu do dyrektorów wykonawczych spółki notowane na giełdzie powinny 
zostać zobowiązane do określenia własnych zobowiązań, których należy dochować 
w tych samych ramach czasowych jak w przypadku celów dla dyrektorów 
niewykonawczych. 

Skuteczny system monitorowania i wykonywania  

Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje, jeżeli zobowiązania te zostaną naruszone.  

Od spółek notowanych na giełdzie wymaga się przekazania właściwym organom 
krajowym informacji dotyczących składu organów spółki w podziale na płeć. 

                                                 
35 W rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE. 
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Informacje te powinny być opublikowane na stronie internetowej spółki, a jeżeli 
dana spółka nie osiągnęła celu, powinny obejmować opis środków, jakie spółka 
dotychczas podjęła, i środków, jakie zamierza podjąć, by zrealizować ten cel w 
przyszłości. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, działanie UE powinno być ograniczone do 
określonego okresu, a środki ustawodawcze zostaną uchylone z chwilą osiągnięcia 
trwałego postępu w składzie organów spółek w kontekście równowagi płci. 

6. KOMPLEKSOWA POLITYKA WSPIERAJĄCA NOWĄ INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ UE 

Poprawa współczynnika aktywności zawodowej kobiet i ich odsetka na 
stanowiskach kierowniczych  

Komisja proponuje uzupełnić środek ustawodawczy szeroko zakrojonym podejściem 
łączącym środki z zakresu polityki i wsparcia finansowego. Niektóre z nich to 
kontynuacja bieżących środków, podczas gdy inne są nowe36. Ponadto Komisja 
będzie wzywać państwa członkowskie do uzupełnienia działań zaproponowanych 
obecnie sektorowi prywatnemu również działaniami w sektorze publicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do organów krajowych banków centralnych, które składają 
się głównie z mężczyzn (83 % przeciętnie w UE-27). 

W partnerstwie z rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami  

Komisja będzie współpracować z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami — 
rządami, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami, szkołami biznesu itp. — 
wspierając je w ich pracy oraz opracowując i realizując działania na szczeblu całej 
UE, by poprawić udział kobiet na rynku pracy i osiągnąć równowagę płci na 
stanowiskach kierowniczych. 

W tych ramach Komisja zamierza:  

a) Wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie stereotypów dotyczących roli kobiet 
i mężczyzn w społeczeństwie, na rynku pracy i na stanowiskach kierowniczych 

• zachęcać podmioty zajmujące się poszukiwaniem osób na stanowiska 
kierownicze do sporządzenia dobrowolnego kodeksu postępowania na 
szczeblu UE obejmującego kwestię różnorodności płci i najlepszych 
praktyk w celu włączenia różnorodności płci do procesu ich 
powoływania; 

• zachęcać szkoły biznesowe do promowania różnorodności płci na 
stanowiskach kierowniczych i pogłębiać świadomość w sektorze 
korporacyjnym i akademickim poprzez swoje programy i działalność. 

b) Przyczyniać się do stworzenia otoczenia społecznego, gospodarczego i biznesowego, 
które wspiera zrównoważoną reprezentację płci na stanowiskach kierowniczych  

                                                 
36 Komisja rozważa obecnie ogólne środki, które mają na celu zwiększenie różnorodności w organach 

spółek, w drodze stosowania zwiększonej przejrzystości, tak by ułatwić skuteczny nadzór nad 
kierownictwem spółek i dobrym ładem korporacyjnym. 
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• Przyczynić się do rozwoju polityk mających na celu pogodzenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym, w tym wykorzystać 
innowacyjne podejścia wynikające ze stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, które wspierają udział kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy i na stanowiskach, na których podejmuje się 
decyzje. W 2013 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat polityk 
mających na celu pogodzenie życia zawodowego z życiem prywatnym i 
rodzinnym, podsumowując postęp w osiąganiu „celów z Barcelony” w 
zakresie placówek opieki nad dziećmi37, jednocześnie podkreśli 
pozostałe wyzwania i zapewni wskazówki w zakresie polityki. 

• Wzmocnić elementy dotyczące płci w strategii „Europa 2020”, by pomóc 
osiągnąć stopę zatrudnienia 75 % do 2020 r. Zostanie to zrealizowane 
przez zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi, w tym 
w ramach Komitetu Zatrudnienia i Komitetu Ochrony Socjalnej. 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona aspektowi dotyczącemu 
równości płci w kontekście wyników europejskiego semestru, w tym w 
działaniach następczych do zaleceń dla poszczególnych krajów 
związanych ze współczynnikiem aktywności zawodowej kobiet. 

• Przyczyniać się do zwalczania stereotypów płci i promowania równości 
płci na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, w tym w 
szczególności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego i 
programu „Uczenie się przez całe życie” i jego następców; ponadto w 
szczególności w kontekście strategii „Europa 2020” i programowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego zwróci szczególną uwagę na 
przejście z etapu kształcenia na rynek pracy i na lukę między 
osiągnięciami edukacyjnymi i rozwojem zawodowym, w szczególności 
kobiet, mając na uwadze wyeliminowanie przeszkód, na które są 
narażone ze względu na wybór ścieżki kariery, zwłaszcza w odniesieniu 
do matematyki, nauk ścisłych i technologii.  

c) Promować znajomość argumentów z zakresu gospodarki i biznesu na rzecz 
równości płci i zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w procesie 
decyzyjnym  

• Wspierać działania informacyjne w drodze propagowania wymian i 
rozpowszechniania doświadczeń i dobrych praktyk; 

• Wspierać działania informacyjne na poziomie spółek. Będzie to 
zrealizowane poprzez stworzenie, rozpowszechnianie i wdrażanie we 
wszystkich państwach członkowskich UE i we współpracy ze 
środowiskiem biznesowym modułów szkolenia dla małych, średnich i 

                                                 
37 Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r., szefowie państw i rządów uzgodnili, że 

państwa członkowskie do 2010 r. powinny zapewnić objęcie opieką placówek przynajmniej 90 % dzieci 
w wieku od trzech lat do wieku obowiązku szkolnego i przynajmniej 33 % dzieci poniżej 3 roku życia. 
Strategia „Europa 2020” porusza problem braku placówek opieki nad dziećmi. W semestrze 
europejskim 2012 r. dziewięć państw członkowskich (AT, CZ, DE, HU, IT, MT, PL, SK i UK) 
otrzymało w zaleceniach dla poszczególnych krajów uwagi na ten temat.  
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dużych przedsiębiorstw i wymianę dobrych praktyk między 
przedsiębiorstwami. 

d) Wsparcie i monitorowanie postępu w osiągnięciu zrównoważonego udziału kobiet i 
mężczyzn na stanowiskach kierowniczych na terytorium UE 

• zwiększyć odpowiedzialność w drodze regularnej sprawozdawczości z 
zakresu postępu osiągniętego w państwach członkowskich UE i dzięki 
szeroko zakrojonemu rozpowszechnianiu wyników; 

• przyczynić się do udoskonalenia i dostępności danych przez 
kontynuowanie zbierania, rozpowszechniania i opracowywania danych 
na szczeblu UE za pośrednictwem bazy danych Komisji dotyczącej 
udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym; 

• monitorować, czy dokonano poprawnej transpozycji i wdrożenia prawnie 
wiążącego instrumentu na poziomie krajowym i przekazywać 
sprawozdania w regularnych odstępach do Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie poczynionego postępu; 

• zachęcić państwa członkowskie do podążania za wezwaniem Parlamentu 
Europejskiego do poprawy równości płci w krajowych bankach 
centralnych, tym samym poprawić warunki sprzyjające równości płci w 
Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.  

Komisja sfinansuje, w stosownych przypadkach, powyższy otwarty katalog działań 
w ramach programu PROGRESS i bez przesądzania o wynikach bieżących 
negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych, w ramach przyszłego 
instrumentu finansującego obejmującego dziedzinę równości płci. Zostanie to 
osiągnięte w szczególności przez opublikowanie zamkniętych i otwartych zaproszeń 
do składania wniosków w 2012, 2013 i 2014 r. 

Komisja będzie pracować wraz z państwami członkowskimi, by w pełni wykorzystać 
możliwości finansowania, jakie dają fundusze strukturalne, w tym przyszły okres 
programowania, by promować dostęp kobiet do zatrudnienia i rozwój ich kariery 
oraz by poprawić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, w 
szczególności w drodze zapewnienia placówek opieki nad dziećmi w przystępnej 
cenie i o wysokiej jakości.  
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UZASADNIENIE 

1. KONTEKST WNIOSKU 

Kontekst ogólny 

Organy spółek w UE charakteryzują się trwałym i wyraźnym brakiem równowagi płci, o 
czym świadczy fakt, że obecnie w największych spółkach giełdowych kobiety zajmują 
zaledwie 13,7 % stanowisk w ich organach (wśród dyrektorów niewykonawczych kobiety 
stanowią 15 %)1. W porównaniu do innych obszarów życia społecznego, a szczególnie 
sektora publicznego2, niedostateczna reprezentacja kobiet w organach spółek giełdowych jest 
szczególnie znacząca. 

Państwa członkowskie oraz instytucje UE podjęły liczne działania w ciągu ostatnich dekad w 
celu promowania równości płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, 
szczególnie w celu zwiększenia obecności kobiet w organach spółek, przyjmując zalecenia 
oraz promując samoregulację. Dwa zalecenia Rady (z 1984 r. oraz 1996 r.) zachęcały sektor 
prywatny do zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego, 
szczególnie przez programy działań pozytywnych, oraz wezwały Komisję do podjęcia 
kroków w celu osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji płci w tym zakresie3. Krajowa 
samoregulacja oraz inicjatywy w zakresie ładu korporacyjnego były ukierunkowane na 
zachęcanie spółek do powoływania większej liczby kobiet na najwyższe stanowiska. 

Postęp związany ze zwiększaniem obecności kobiet w organach spółek był jednak bardzo 
wolny - średni roczny wzrost w ciągu ostatnich lat wynosił jedynie 0,6 punktu procentowego4. 
Wskaźnik poprawy w poszczególnych państwach członkowskich był różny i prowadził do 
bardzo rozbieżnych wyników. Najbardziej znaczący postęp odnotowano w tych państwach 
członkowskich i innych krajach, w których wprowadzono środki wiążące5. Inicjatywy w 
zakresie samoregulacji wprowadzone w kilku państwach członkowskich nie przyniosły 
żadnych podobnie istotnych zmian. W obecnym tempie wprowadzenie równowagi płci w 
całej UE mogłoby potrwać kilka dekad.  

                                                 
1 Nierównowaga płci jest uderzająca we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym średnie 

krajowe wahają się od około 5 % w przypadku MT, CY, HU, LU, LU, PT, IT, EE i EL do około 25 % 
w przypadku SE, LV i FI. Udział kobiet różni się w poszczególnych państwach członkowskich od 
około 3 % do około 28 % w przypadku dyrektorów niewykonawczych i od 0 % do około 21 % w 
przypadku dyrektorów wykonawczych. Zob. sprawozdanie z postępu prac: „Women in economic 
decision-making in the EU”, marzec 2012 r. (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-
on-boards_en.pdf). 

2 Kilka przykładów: 30 % kobiet na najwyższym szczeblu krajowych organów administracji publicznej, 
33 % kobiet pośród członków sądów najwyższych. W instytucjach badawczych 22 % członków 
najwyższych organów stanowią kobiety (2007 r.). Jedynie krajowe banki centralne pozostały, w 
opozycji do wszystkich tendencji, twierdzami zdominowanymi prawie wyłącznie przez mężczyzn: 83 
% członków ich najwyższych organów stanowią mężczyźni, a w chwili obecnej w UE nie ma ani jednej 
kobiety pełniącej funkcję prezesa banku centralnego. 

3 Dz.U. L 331 z 19.12.1984, s. 34 i Dz.U. L 319 z 10.12.1996, s. 11.  
4 Zob. sprawozdanie z postępu prac, przypis 1.  
5 Od października 2010 r. do stycznia 2012 r. zdecydowanie największy wzrost udziału kobiet w 

organach spółek odnotowano we Francji (wzrost o 10 punktów procentowych do 22 %), w której spółki 
osiągnęły pierwszy cel wprowadzony nową ustawą w styczniu 2011 r. (20 % do 2014 r., 40 % do 2017 
r.) przed wyznaczonym terminem. Norwegia zwiększyła udział kobiet będących członkami organów 
spółek z 18 % w 2006 r., kiedy wprowadzono wiążący cel, do 40 % w ciągu zaledwie trzech lat. 
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Coraz większe różnice między państwami członkowskimi prawdopodobnie wzrosną, biorąc 
pod uwagę bardzo odmienne podejścia stosowane przez poszczególne państwa członkowskie. 
Niektóre państwa członkowskie przygotowały przepisy krajowe, ale zajęły się różnymi 
grupami przedsiębiorstw i zastosowały różne podejścia prawne. Przepisy krajowe, jeżeli w 
ogóle zajmują się tym problemem, idą w różnych kierunkach. Niektóre państwa członkowskie 
wybierają podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”, w ramach którego spółki nieprzestrzegające 
celu w zakresie równowagi płci muszą ujawnić powody takiego działania. Inne ustalają 
bezpośredni, wiążący prawnie cel w zakresie równowagi płci wraz z sankcjami. Jedne 
państwa członkowskie skupiają się na spółkach giełdowych, podczas gdy inne koncentrują się 
jedynie na dużych spółkach (niezależnie od ich obecności na giełdzie) lub na spółkach 
będących własnością państwa. Niektóre państwa członkowskie koncentrują swoje środki na 
członkach organów spółek giełdowych pełniących funkcje niewykonawcze, podczas gdy inne 
obejmują nimi członków organów spółek giełdowych, którzy pełnią zarówno funkcje 
wykonawcze, jak i niewykonawcze. 

Rozbieżność lub brak regulacji na poziomie krajowym nie tylko prowadzi do różnic w liczbie 
kobiet wśród dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych oraz różnego stopnia poprawy 
sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich, ale także stanowi bariery dla rynku 
wewnętrznego, nakładając na europejskie spółki giełdowe odmienne wymogi zakresie ładu 
korporacyjnego. Taka zróżnicowana ewolucja przepisów krajowych doprowadziła do 
fragmentaryzacji ram prawnych w UE, która przekłada się na niespójne, trudne do 
porównania obowiązki prawne, zamieszanie i wyższe koszty dla spółek, inwestorów i innych 
zainteresowanych stron i w efekcie utrudnia sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
W szczególności różnice w wymogach prawnych i samoregulacyjnych dotyczących składu 
organów spółek mogą prowadzić do komplikacji praktycznych w przypadku spółek 
giełdowych prowadzących działalność transgraniczną, zwłaszcza przy tworzeniu jednostek 
zależnych lub przy połączeniach i przejęciach, jak również w przypadku kandydatów na 
najwyższe stanowiska w organach spółek. Obecny brak przejrzystości procedur rekrutacji i 
kryteriów kwalifikacji odnoszących się do stanowisk w organach spółek w większości państw 
członkowskich stanowi znaczną przeszkodę w osiągnięciu większego zróżnicowania wśród 
członków organów spółek i ma negatywny wpływ zarówno na kariery kandydatów najwyższe 
stanowiska w organach spółek i swobodny przepływ pracowników, jak i na decyzje 
inwestorów. Nieprzejrzystość powoływania członków organów spółek utrudnia kobietom 
posiadającym niezbędne kwalifikacje na stanowiska w organach spółek ubieganie się o 
omawiane stanowiska w ogóle, a w szczególności w innym państwie członkowskim. Brak 
przejrzystości kryteriów kwalifikacji na dyrektorów spółek może także mieć negatywny 
wpływ na zaufanie inwestorów do spółki, szczególnie w sytuacjach transgranicznych. 
Ujawnianie stosownych informacji dotyczących składu organów spółek pod względem płci 
przekładałoby się także na większą odpowiedzialność spółek, bardziej świadomy i 
sprawniejszy proces decyzyjny, lepszą alokację kapitału, a w efekcie na większy i bardziej 
zrównoważony wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w UE. 

Niewykorzystanie umiejętności wysoko wykwalifikowanych kobiet stanowi utratę potencjału 
wzrostu gospodarczego. Całkowita mobilizacja wszystkich dostępnych zasobów ludzkich 
będzie istotnym czynnikiem dla rozwiązania stojących przed UE wyzwań demograficznych, 
skutecznego konkurowania na poziomie globalnej gospodarki oraz zapewniania przewagi 
komparatywnej wobec państw trzecich. Ponadto brak równowagi pod względem płci w 
organach spółek giełdowych w UE może być niewykorzystaną szansą na szczeblu spółki 
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zarówno pod względem ładu korporacyjnego, jak i finansowych wyników spółek6. Istota 
problemu tkwi w trwałości różnorodnych barier napotykanych na drodze do awansu na 
najwyższe stanowiska w korporacjach przez stale rosnącą liczbę wysoko wykwalifikowanych 
kobiet, które mogłyby zasiąść w organach spółek7. Niechęć do zatrudniania kandydatów płci 
żeńskiej na stanowiska w organach spółek opiera się często na stereotypach płci w ramach 
procesu rekrutacji oraz awansowania, zdominowanej przez mężczyzn kulturze 
przedsiębiorczości oraz braku przejrzystości w procedurze powoływania na stanowiska w 
organach spółek. Wspomniane elementy, o których mówi się najczęściej ogólnie jako o 
„szklanym suficie”, zakłócają optymalne funkcjonowanie rynku pracy obejmującego 
stanowiska ścisłego kierownictwa w całej UE. 

Stała niedostateczna reprezentacja kobiet w organach spółek jest kluczowym elementem 
występującego na szerszą skalę braku zróżnicowania w organach spółek wraz z jego 
negatywnymi konsekwencjami. W organach spółek, w których przeważają członkowie jednej 
płci, występuje znacznie większe prawdopodobieństwo wąskiego „myślenia stadnego”. Może 
ono przyczyniać się do niedostatecznie skutecznego kwestionowania decyzji dotyczących 
zarządzania, ponieważ brak zróżnicowanych poglądów, wartości i kompetencji może 
prowadzić do mniejszej liczby debat, pomysłów i sprzeciwów w organach spółki. 
Niedostateczne zróżnicowanie w organach spółek wiąże się przede wszystkim z 
niewystarczającymi zachętami rynkowymi dla spółek do zmiany sytuacji. W tym względzie 
nieodpowiednie praktyki w zakresie powoływania na stanowiska członków organów spółek 
przyczyniają się do utrwalania wyboru członków o podobnych profilach. Dokonując wyboru, 
korzysta się często ze zbyt wąskiej puli osób - dyrektorów niewykonawczych zatrudnia się 
nadal często w drodze znajomości „ze szkolnej ławy” spośród osób, z którymi obecni 
członkowie organów spółek utrzymują kontakty biznesowe i osobiste. Niewystarczająca 
przejrzystość w zakresie zróżnicowania organów spółek pogłębia problem, ponieważ poziom 
informacji i zakres, w jakim informacje te są dostępne dla ogółu odbiorców, jest często 
niewystarczający.  

Jeżeli chodzi o cele w zakresie składu organów spółek, przejrzystości procesu rekrutacji i 
informowania o zróżnicowaniu organów spółek pod względem płci, stwierdzone problemy 
wpływają na ogólne wyniki spółek, ich odpowiedzialność, zdolność inwestorów do 
odpowiedniego i terminowego oceniania i uwzględniania wszystkich istotnych informacji 
oraz na sprawność rynków finansowych UE. W rezultacie nie można w pełni wykorzystywać 
potencjału rynku wewnętrznego w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Niezbędne są zatem jasne wymogi dotyczące celów, jakie mają osiągnąć spółki 
w zakresie płci dyrektorów niewykonawczych, przejrzystości procesu rekrutacji (kryteria 
kwalifikacji) i obowiązków w zakresie przekazywania informacji na temat zróżnicowania 
organów spółek pod względem płci. 

Kontekst polityki 
                                                 
6 Ostatnio: Credit Suisse Research Institute (sierpień 2012 r.), „Gender diversity and corporate 

performance”. Inne istotne badania obejmują: Catalyst (2004 r.), „The Bottom Line: Connecting 
Corporate Performance and Gender Diversity”; McKinsey (sprawozdania z lat 2007, 2008 i 2010), 
„Women Matter”; Deutsche Bank Research (2010 r.), „Towards gender-balanced leadership”; Ernst & 
Young (2012 r.), „Mixed leadership”. 

7 Kobiety stanowią około 60 % absolwentów szkół wyższych w UE. Co ważniejsze, w ramach inicjatywy 
europejskich szkół biznesu „Women on Board” szybko zidentyfikowano ponad 7 000 kobiet mogących 
zasiadać w organach spółek, które mają wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i są gotowe do 
objęcia stanowiska w organach spółek 
(http://www.edhec.com/html/Communication/womenonboard.html). 
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Ostatnio kwestia zwiększenia udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych odgrywa coraz bardziej istotną rolę na arenie krajowej, europejskiej i 
międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczego wymiaru zróżnicowania 
płci.  

Komisja Europejska potwierdziła swoje wsparcie dla zwiększonego udziału kobiet w 
pełnieniu odpowiedzialnych stanowisk zarówno w Karcie kobiet8 jak i w strategii na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–20159, oraz publikując kilkanaście sprawozdań 
podsumowujących sytuację w tym zakresie10. 

W europejskim pakcie na rzecz równości płci 2011–2020, przyjętym w dniu 7 marca 2011 r. 
Rada potwierdziła, że strategie w zakresie równości płci mają niesłychane znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego, dobrobytu i konkurencyjności, oraz wezwała do podjęcia działań 
zmierzających do promowania równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych 
na wszystkich szczeblach oraz we wszystkich obszarach w celu pełnego wykorzystania 
talentów wszystkich osób. 

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał spółki i państwa członkowskie do zwiększenia 
reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych oraz wezwał Komisję do zaproponowania kwot 
legislacyjnych w celu osiągnięcia progu krytycznego 30 % członkostwa kobiet w organach 
zarządzających do 2015 r. i 40 % do 2020 r.11. 

Europejscy partnerzy społeczni potwierdzili swoje zobowiązanie do dalszego działania w tym 
obszarze w swoim programie prac na lata 2012–2014. 

Cel wniosku 

Celem wniosku jest znaczne zwiększenie liczby kobiet w organach spółek w całej UE za 
pomocą ustanowienia celu minimalnego w wysokości 40 % udziału niedostatecznie 
reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane 
na giełdzie oraz nałożenie wymogu na spółki, w których udział osób należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci jest niższy od średniej, do wprowadzenia wcześniej 
ustalonych, jasnych, neutralnie sformułowanych i jednoznacznych kryteriów w procedurach 
powoływania kandydatów na stanowiska w organach spółek w celu wypełnienia 
ustanowionego celu.  

Wniosek ma na celu promowanie równości płci w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz pełne wykorzystanie istniejącej puli talentów kandydatów w celu 
równiejszej reprezentacji płci w organach spółek, przyczyniając się w ten sposób do 
spełnienia celów strategii „Europa 2020”. Proponowana dyrektywa doprowadzi do 

                                                 
8 COM(2010) 78 final. 
9 COM(2010) 491 final. 
10 Zob. sprawozdanie Komisji „More women in senior positions”, styczeń 2010 r.; dokument roboczy 

służb Komisji „Równowaga płci w kierownictwie przedsiębiorstw”, marzec 2011 r. (SEC(2011) 246 
final); sprawozdanie z postępu prac „Women in economic decision-making in the EU”, marzec 2012 r.; 
dokument roboczy służb Komisji „Postępy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w 2011 r.”, 
kwiecień 2012 r. (SWD(2012) 85 final). 

11 Zob. np. rezolucja z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw 
(2010/2115(INI)), rezolucja z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii 
Europejskiej – 2011 r. (2011/2244(INI)). 
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zmniejszenia barier stojących przed kobietami, które starają się o stanowiska w organach 
spółek oraz poprawi ład korporacyjny i wyniki spółek.  

Minimalna harmonizacja dotycząca zarówno obowiązującego spółki giełdowe wymogu 
podejmowania decyzji w sprawie powoływania kandydatów na podstawie obiektywnej oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, jak i ustanowienia celu ilościowego w zakresie równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych wydaje się niezbędna, aby zapewnić konkurencyjne 
warunki działania i aby spółki giełdowe uniknęły praktycznych problemów na rynku 
wewnętrznym.  

Wymierny cel osiągnięcia 40 % reprezentacji określony w niniejszej dyrektywie ma 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do stanowisk dyrektorów niewykonawczych, aby 
zachować odpowiednią równowagę między koniecznością zwiększenia zróżnicowania płci w 
organach spółek, z jednej strony, a potrzebą ograniczenia ingerencji w codzienne zarządzanie 
spółką, z drugiej strony. Dyrektorzy niewykonawczy i rady nadzorcze odgrywają zasadniczą 
rolę w powoływaniu kandydatów na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla i w 
kształtowaniu polityki spółki w zakresie zasobów ludzkich. Większa obecność 
niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych będzie zatem 
miała pozytywne skutki dla zróżnicowania płci na wszystkich szczeblach kariery. 

We wniosku skoncentrowano się na spółkach giełdowych ze względu na znaczenie 
gospodarcze oraz ich widoczność. Spółki te ustanawiają standardy dla całego sektora 
prywatnego. Ponadto organy tych spółek są zazwyczaj duże i mają podobny status prawny w 
całej UE, co zapewnia niezbędną porównywalność sytuacji.  

Proponowany cel 40 % minimalnego udziału obu płci jest zgodny z celami będącymi obecnie 
przedmiotem dyskusji oraz ustalonymi w kilku państwach członkowskich UE/EOG. Wartość 
ta mieści się w przedziale między minimalną masą krytyczną 30 %, którą uznano za 
niezbędną do uzyskania trwałego wpływu na wyniki organów spółki, a pełnym parytetem płci 
(50 %). 

Spójność z innymi obszarami polityki i celami Unii oraz z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej 

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii i jej głównych celów na 
mocy art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu UE. Zgodnie z art. 8 TFUE, Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz promowania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach.  

Istnieje kilka istotnych, obowiązujących środków prawnych służących promowaniu równego 
traktowania oraz równości szans mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia i pracy, w tym 
również samozatrudnienia12.  

Wniosek jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”). Umożliwi on 
promowanie niektórych z praw podstawowych, w szczególności praw związanych z 
równością kobiet i mężczyzn (art. 23) oraz wolnością wyboru zawodu (art. 15). Wniosek 
odnosi się także do wolności prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16) i prawa 
własności (art. 17). Zostanie to przeprowadzone w uzasadniony sposób: zgodnie z zasadą 
proporcjonalności we wniosku skoncentrowano się na członkach organów spółek pełniących 
                                                 
12 W szczególności dyrektywy 2006/54/WE i 2010/41/UE.  
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funkcje niewykonawcze, którzy chociaż odgrywają ważną rolę, w szczególności w 
odniesieniu do ładu korporacyjnego, nie są zaangażowani w bieżące zarządzanie spółką. 

Artykuł 21 ust. 1 Karty zakazuje, co do zasady, wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć. 
W art. 23 uznano jednak, że zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób należących do płci 
niedostatecznie reprezentowanej.  

Powyższa zasada działań pozytywnych została również uznana w art. 157 ust. 4 TFUE.  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił kryteria, jakie należy spełnić w celu 
pogodzenia dwóch różnych koncepcji: formalnej równości traktowania oraz działań 
pozytywnych mających na celu doprowadzenie do faktycznej równości - obu ujętych w 
Karcie, jak również w art. 157 TFUE oraz w art. 3 dyrektywy 2006/54/WE. 

Kryteria te są następujące: 

1) środki muszą dotyczyć sektora, w którym kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane; 

2) mogą one dawać pierwszeństwo wyłącznie kandydatom płci żeńskiej 
posiadającym takie same kwalifikacje jak kandydaci płci męskiej; 

3) nie mogą one dawać automatycznego i bezwarunkowego pierwszeństwa 
kandydatom o takich samych kwalifikacjach, ale muszą zawierać „klauzulę 
derogacyjną”, która obejmuje możliwość przyznawania odstępstw w 
uzasadnionych przypadkach, uwzględniających indywidualną sytuację, w 
szczególności sytuację osobistą każdego z kandydatów. 

Wniosek jest zgodny z wyżej wymienionymi kryteriami (zob. art. 4 ust. 3). 

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ 
OCENY SKUTKÓW 

Konsultacje i wiedza specjalistyczna 

W dniach 5 marca - 28 maja 2012 r. Komisja zorganizowała konsultacje społeczne w celu 
zebrania opinii zainteresowanych stron odnośnie do tego, czy należy podjąć jakiekolwiek 
działanie w celu zajęcia się kwestią nierównowagi płci w organach spółek, i jeżeli tak, jakiego 
rodzaju ma być to działanie. Z ogólnej liczby 485 odpowiedzi, 161 zostało wysłanych przez 
poszczególnych obywateli, a 324 przez organizacje. Wśród nich było 13 państw 
członkowskich, 3 rządy regionalne, 6 miast lub gmin, 79 przedsiębiorstw (zarówno dużych 
spółek giełdowych, jak i MŚP), 56 stowarzyszeń przedsiębiorców na szczeblu UE oraz 
szczeblu krajowym, 53 organizacje pozarządowe (większość z nich to organizacje kobiece), 
związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe, partie polityczne, stowarzyszenia inwestorów 
oraz udziałowców, podmioty zaangażowane w ład korporacyjny i inne.  

Osiągnięto powszechny konsensus co do pilnej potrzeby zwiększenia liczby kobiet w 
organach spółek. Zdecydowana większość respondentów była zgodna, że zróżnicowana pod 
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względem płci siła robocza i struktura organów spółek przyczynia się do innowacji, 
kreatywności, dobrego zarządzania oraz rozszerzenia rynku dla spółek, zatem 
niewykorzystanie potencjału gospodarczego wykwalifikowanych kobiet byłoby działaniem 
krótkowzrocznym. Zainteresowane strony wyrażały różne opinie w odniesieniu do 
odpowiednich środków służących wprowadzeniu pożądanych zmian. Część zainteresowanych 
stron, przede wszystkim z sektora biznesu, preferowała dalszą samoregulację, inni - w tym 
związki zawodowe, organizacje kobiece oraz inne organizacje pozarządowe i pewna liczba 
organów regionalnych i gminnych – opowiadali się za bardziej ambitnym podejściem 
polegającym na przyjęciu wiążących celów. Niektóre zainteresowane strony zasugerowały, 
aby w pierwszej kolejności skoncentrować się na członkach zarządów pełniących funkcje 
niewykonawcze i radach nadzorczych , ponieważ będzie się to wiązać z mniejszą ingerencją 
w bieżące zarządzanie spółkami, a członkami zarządów pełniącymi funkcje wykonawcze 
zająć się w późniejszym terminie.  

Badanie Eurobarometru z 2011 r.13 wykazało, że 88 % Europejczyków uważa, iż kobiety 
powinny być w równym stopniu reprezentowane na wysokich stanowiskach kierowniczych w 
spółkach. Uczestnicy mogli wybrać między trzema wariantami osiągnięcia równowagi płci w 
organach spółek, a ich preferencje wyglądały następująco: samoregulacja w ramach spółek 
(31 %), wiążące środki prawne (26 %) oraz niewiążące środki prawne, takie jak kodeksy i 
karty ładu korporacyjnego (20 %). Za prawodawstwem unijnym opowiada się jednak 75 % 
Europejczyków, pod warunkiem że takie przepisy uwzględnią posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji i nie będą preferować automatycznie jednej z płci. 

Ocena skutków 

W ramach oceny skutków przeanalizowano pięć wariantów polityki, opisanych w całości w 
sprawozdaniu z oceny skutków: 

– Wariant 1: scenariusz odniesienia (tj. brak dalszych działań na szczeblu UE); 

– Wariant 2: zalecenie Komisji zachęcające państwa członkowskie do osiągnięcia 
celu polegającego na tym, że do roku 2020 przynajmniej 40 % członków organów 
spółek będzie należeć do każdej z płci; 

– Wariant 3: dyrektywa wprowadzająca wiążący cel co najmniej 40 % osób z każdej 
płci pełniących stanowiska dyrektorów niewykonawczych do 2020 r.; 

– Wariant 4: dyrektywa wprowadzająca wiążący cel co najmniej 40 % członków 
organów spółek należących do każdej z płci do 2020 r. w przypadku dyrektorów 
niewykonawczych oraz elastyczny cel w odniesieniu do dyrektorów wykonawczych, 
który zostanie ustalony przez same spółki; 

– Wariant 5: dyrektywa wprowadzająca wiążący cel co najmniej 40 % członków 
organów spółek należących do każdej z płci do 2020 r. zarówno w odniesieniu do 
dyrektorów wykonawczych, jak i dyrektorów niewykonawczych. 

                                                 
13 Specjalne wydanie Eurobarometru 376 (2012 r.), Kobiety na stanowiskach decyzyjnych 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#376).  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#376
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#376
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Wynik porównania konsekwencji różnych wariantów polityki wskazuje, że: (i) środki wiążące 
są skuteczniejsze w osiąganiu celów polityki niż środki niewiążące; (ii) środki odnoszące się 
zarówno do członków organów spółek pełniących funkcje wykonawcze, jak i niewykonawcze 
są skuteczniejsze w porównaniu ze środkami odnoszącymi się tylko do jednej grupy; oraz (iii) 
środki wiążące przyniosą więcej korzyści społecznych i gospodarczych niż środki niewiążące.  

Skuteczność różnych wariantów polityki jest jednocześnie bezpośrednio powiązana z 
zakresem ingerowania w prawa spółek i ich udziałowców jako właścicieli tych spółek, w tym 
w ich prawa podstawowe. W porównaniu z niewiążącym środkiem przynoszącym wyraźne, 
ale ograniczone skutki, znaczne zwiększenie wpływu pod względem celów polityki 
wymagałoby instrumentu o mocy wiążącej, który wprowadzałby minimalne wymogi w 
odniesieniu do składu organów spółek.  

Środki wiążące zakładałyby porównywalnie większe koszty oraz obciążenia administracyjne, 
które pozostawałyby jednak raczej umiarkowane w porównaniu z przewidywanymi 
korzyściami gospodarczymi. We wszystkich utrzymanych wariantach polityki przewiduje się 
minimalne obciążenie administracyjne, pod warunkiem, że te warianty będą obejmować 
wyłącznie spółki giełdowe, które zgodnie z oczekiwaniami są w stanie skorzystać z 
obowiązujących mechanizmów sprawozdawczości.  

W niniejszym wniosku opowiedziano się za zwiększoną efektywnością ustalonych celów oraz 
wynikającymi z niej korzyściami gospodarczymi i społecznymi w odniesieniu do członków 
organów spółek pełniących funkcje niewykonawcze, co uzasadnia większy stopień ingerencji 
w prawa podstawowe. We wniosku nie ustanowiono wiążącego celu w odniesieniu do 
członków organów spółek pełniących funkcje wykonawcze ze względu na zwiększoną 
potrzebę posiadania przez nich specyficznej wiedzy branżowej oraz doświadczenia w 
codziennym zarządzaniu spółką. Spółki powinny jednak zostać zobligowane do podjęcia – w 
odniesieniu do dyrektorów wykonawczych – zobowiązań odzwierciedlających wspomniane 
szczególne okoliczności oraz do składania sprawozdań dotyczących przestrzegania 
przedmiotowych zobowiązań. Niniejszy wniosek opiera się zatem na wariancie nr 4.  

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU 

Podstawa prawna 

Artykuł 157 ust. 3 TFUE stanowi podstawę prawną do przyjęcia wszelkich środków 
wiążących zmierzających do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym działań 
pozytywnych.  

Niniejszy wniosek opiera się na art. 157 ust. 3 TFUE.  

Zasada pomocniczości  

Środki wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie w celu zwiększenia równowagi 
płci w organach spółek bardzo się między sobą różnią, a znaczna liczba państw 
członkowskich, w szczególności państw, w których udział kobiet wśród dyrektorów jest 
szczególnie niski, nie podjęła żadnych działań w tym obszarze. Państwa te nie wykazują 
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żadnych chęci w tym kierunku lub spotykają się z oporem w przypadku zamiaru podjęcia 
takich działań. Jednocześnie istnieją rozbieżności pod względem liczby kobiet w organach 
spółek między państwami członkowskimi, z kluczowym wskaźnikiem wahającym się od 3 % 
do 27 %. Jest to sytuacja, która zagraża osiągnięciu podstawowego celu równości płci w 
procesie podejmowania decyzji gospodarczych w Unii.  

Prognozy zawarte w sprawozdaniu z oceny skutków oparte na kompleksowych informacjach 
dotyczących istniejących lub planowanych inicjatyw legislacyjnych i samoregulacyjnych w 
tym obszarze we wszystkich państwach członkowskich pokazują, że bez działań ze strony UE 
można oczekiwać wzrostu reprezentacji kobiet w organach spółek giełdowych z 13,7 % w 
2012 r. do 20,4 % (20,84 % wyłączając MŚP) w 2020 r. na poziomie UE. Tylko jedno 
państwo członkowskie (Francja) osiągnie 40 % reprezentację kobiet w organach spółek do 
2020 r. na skutek wiążących przepisów krajowych dotyczących kwot. Szacuje się, że tylko 7 
kolejnych państw członkowskich - Finlandia, Łotwa, Niderlandy, Słowacja, Hiszpania, Dania 
i Szwecja - osiągnie 40 % reprezentację do 2035 r. Jest to wynik niezadowalający z 
perspektywy równości płci, a ponadto nie byłby on wystarczający do wprowadzenia „masy 
krytycznej” kobiet do organów spółek w całej Unii, która - jak pokazują badania - jest 
niezbędna do wywarcia pozytywnego wpływu na wyniki spółek. W oparciu o ten scenariusz 
oczekuje się, że UE jako całość nie osiągnie 40 % reprezentacji kobiet w organach spółek 
nawet do 2040 r. Niezależnie od ogólnych możliwości państw członkowskich w zakresie 
skutecznego działania, konkretne deklaracje państw członkowskich dotyczące ich zamiarów, 
w tym ich odpowiedzi na konsultacje społeczne i przewidywania oparte na wszystkich 
dostępnych informacjach, pokazują wyraźnie, że państwa członkowskie, działając 
indywidualnie, nie osiągną celu bardziej zrównoważonej reprezentacji płci w organach spółek 
do 2020 r. lub w przewidywalnej przyszłości zgodnie z celami polityki określonymi w 
niniejszym wniosku.  

Sytuacja ta pociąga za sobą określone zagrożenia w zakresie osiągnięcia podstawowego celu 
równości płci w Unii. Traktaty założycielskie miały na celu stworzenie konkurencyjnych i 
równych warunków działania między państwami członkowskimi poprzez ustanowienie 
zasady równości wynagrodzeń i równości płci na rynku pracy, aby uniknąć jakiegokolwiek 
konkurencji między państwami członkowskimi w kwestiach pracy i równego traktowania. 
Państwa członkowskie mogą rzeczywiście mieć opory przed samodzielnym regulowaniem 
tego obszaru, ponieważ mogą dostrzegać ryzyko postawienia własnych spółek w 
niekorzystnej sytuacji w stosunku do spółek z innych państw członkowskich. Takie 
postrzeganie sytuacji, wzmocnione naciskiem ze strony środowiska biznesowego, stanowi 
dodatkową, istotną przeszkodę powstrzymującą państwa członkowskie przed podejmowaniem 
odpowiedniego działania. 

Ponadto niejednorodne i rozbieżne regulacje na poziomie krajowym prowadzą do 
praktycznych problemów w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Różne zasady w zakresie 
prawa spółek i sankcje nakładane za nieprzestrzeganie krajowych wiążących kwot, takie jak 
wykluczenie z procedury udzielania zamówień publicznych, mogą prowadzić do komplikacji 
w życiu gospodarczym oraz mieć charakter odstraszający w przypadku inwestycji 
transgranicznych spółek i tworzenia jednostek zależnych w innych państwach członkowskich. 
Rozbieżne przepisy lub brak przepisów dotyczących minimalnych standardów procedury 
powoływania na kluczowe stanowiska członków organów spółek pełniących funkcje 
niewykonawcze oraz wpływ tych różnic na ład korporacyjny i ocenę ładu korporacyjnego 
przez inwestorów mogą z kolei prowadzić do problemów w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego.  
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Potencjał konkurencyjności i wzrostu nierozerwalnie związany z wykorzystaniem w pełni 
puli talentów kobiet o najlepszych kwalifikacjach do pełnienia stanowisk na poziomie 
organów spółek można zrealizować w bardziej skuteczny sposób pod kątem skali, jeżeli 
wszystkie państwa członkowskie zaangażują się w działania w tym kierunku, a w 
szczególności te państwa, w których wskaźniki udziału kobiet są obecnie na niskim poziomie 
i nie podjęto ani nawet nie zaplanowano żadnych działań. Jedynie środek na poziomie UE 
może skutecznie pomóc w zapewnieniu konkurencyjnych i równych warunków działania w 
Unii i w uniknięciu praktycznych problemów w życiu gospodarczym poprzez minimalną 
harmonizację wymogów w zakresie ładu korporacyjnego odnoszących się do podejmowania 
decyzji w sprawie powoływania kandydatów w oparciu o obiektywne kryteria kwalifikacji w 
celu osiągnięcia równowagi płci pośród dyrektorów niewykonawczych. 

Można zatem stwierdzić, że cele zaplanowanych działań nie mogą zostać w sposób 
dostateczny osiągnięte przez same państwa członkowskie i zostaną raczej łatwiej osiągnięte 
poprzez skoordynowane działania na szczeblu UE niż za pomocą inicjatyw krajowych o 
różnym zakresie, zasięgu i skuteczności. Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości. 

Zasada proporcjonalności 

Środki niewiążące, takie jak poprzednie zalecenia na szczeblu UE oraz wezwanie do 
samoregulacji, nie doprowadziły do osiągnięcia celu zwiększenia równości płci w procesie 
podejmowania decyzji gospodarczych w całej UE i nie można oczekiwać, że stanie się tak w 
przyszłości. Aby osiągnąć te cele konieczne jest zatem podjęcie szerzej zakrojonych działań 
na szczeblu UE. Nie powinny one jednak wykraczać poza ściśle niezbędny zakres środków 
zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego postępu w zakresie obecności kobiet w 
organach spółek bez naruszania sposobu funkcjonowania prywatnych spółek i gospodarki 
rynkowej. 

Wniosek w zakresie minimalnej harmonizacji jest ograniczony do ustalenia wspólnych celów 
i pozostawienia państwom członkowskim odpowiedniego marginesu wolności do ustalenia, w 
jaki sposób można je najlepiej osiągnąć na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem krajowych, 
regionalnych oraz lokalnych okoliczności, w tym krajowego prawa spółek oraz zasad 
powoływania do organów spółek. W szczególności wniosek nie zakłada konieczności 
wprowadzania niepotrzebnych zmian w krajowym prawie spółek, a jedynie takich, które są 
ściśle niezbędne dla minimalnej harmonizacji wymogów w zakresie podejmowania decyzji w 
sprawie powoływania kandydatów oraz respektuje różne struktury organów w 
poszczególnych państwach członkowskich. Wniosek nie dotyczy małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), dla których takie środki mogłyby stanowić nieproporcjonalne 
obciążenie. Ponadto, jak wyjaśniono powyżej, we wniosku ustalono cele ilościowe jedynie 
dla członków organów spółek pełniących funkcje niewykonawcze, tym samym znacznie 
ograniczając ingerencję w bieżące zarządzanie spółką. Ponieważ dyrektorzy niewykonawczy 
prowadzą głównie działania nadzorcze, łatwiej jest zatrudnić wykwalifikowanych 
kandydatów spoza spółki lub konkretnego sektora, co ma znaczenie w przypadku obszarów 
gospodarki, w których osoby należące do jednej z płci są szczególnie słabo reprezentowane 
wśród pracowników.  

Przejściowy charakter proponowanej dyrektywy (zob. art. 10) podkreśla jej zgodność z 
zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności.  

Wybór instrumentu 
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Dyrektywa stanowi najlepszy instrument zapewnienia spójnego minimalnego poziomu 
zróżnicowania płci wśród dyrektorów niewykonawczych w organach spółek giełdowych w 
całej UE, umożliwiając jednocześnie państwom członkowskim dostosowanie szczegółowych 
regulacji do określonych sytuacji pod względem krajowego prawa spółek oraz wybór 
najlepszych środków wykonywania prawa i stosowania sankcji. Pozwala to również 
poszczególnym państwom członkowskim na dobrowolne wprowadzenie przepisów 
wykraczających poza minimalny standard. 

Europejski Obszar Gospodarczy 

Niniejszy tekst ma znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dyrektywa po 
decyzji Wspólnego Komitetu EOG będzie miała zastosowanie do państw należących do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędących państwami członkowskimi UE. 

4. WPŁYW NA BUDŻET  

Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Unii. 

5. SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE KONKRETNYCH PRZEPISÓW 

Artykuł 1: Cel 

W przepisie tym określono cel niniejszej dyrektywy.  

Artykuł 2: Definicje 

W przedmiotowym artykule określono kluczowe definicje, opierające się na definicjach 
zawartych w zaleceniu Komisji 2005/162/WE dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych 
lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)14, w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw15 w odniesieniu do definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz w dyrektywie Komisji 2006/111/WE z dnia 16 
listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami 
członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości 
finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw16 w odniesieniu do definicji 
przedsiębiorstw publicznych.  

Definicje te gwarantują w szczególności, że niniejsza dyrektywa jest stosowana w jednakowy 
sposób do różnych systemów struktury organów spółek giełdowych istniejących w państwach 
członkowskich, tj. do systemu dualistycznego („two-tier”), w którym istnieją oddzielnie 
zarząd i rada nadzorcza, do systemu monistycznego („one-tier”), łączącego funkcje 
zarządzania i nadzorczą w ramach jednego organu, jak również systemów mieszanych, 
cechujących się elementami typowymi zarówno dla systemów monistycznych, jak i 
dualistycznych, lub umożliwiających spółkom wybranie wariantu z różnych modeli. 

                                                 
14 Dz.U. L 52 z 25.2.2005, s. 51 
15 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 
16 Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17. 
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Definicja „dyrektora” uściśla, że cele ustalone w dyrektywie dotyczą wszystkich dyrektorów 
niewykonawczych, w tym przedstawicieli pracowników spółki, w tych państwach 
członkowskich, w których pewna liczba dyrektorów niewykonawczych musi lub może zostać 
powołana albo wybrana przez załogę spółki lub organizacje pracowników spółki na podstawie 
przepisów lub praktyk krajowych, natomiast konkretne procedury zapewniające realizację 
celów określonych w niniejszej dyrektywie powinny zostać ustanowione przez przedmiotowe 
państwa członkowskie (zob. motyw 21).  

Artykuł 3: Wyłączenie małych i średnich przedsiębiorstw 

W przedmiotowym artykule wyklucza się z zakresu stosowania dyrektywy spółki giełdowe, 
które są małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), zgodnie z definicją zawartą w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw17. 

Artykuł 4: Cele w odniesieniu do dyrektorów niewykonawczych 

W ust. 1 na spółki giełdowe, w których osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej 
płci zajmują mniej niż 40 % stanowisk dyrektorów niewykonawczych, nałożono 
zobowiązanie ustanowienia wcześniej określonych, jasnych, neutralnie sformułowanych i 
jednoznacznych kryteriów wykorzystywanych podczas oceny porównawczej kwalifikacji 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska, by osiągnąć cel zakładający wspomniany odsetek 
osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 
r. Krótszy termin na osiągnięcie tego celu (dzień 1 stycznia 2018 r.) ma zastosowanie do 
spółek, które są przedsiębiorstwami publicznymi w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy 
Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków 
finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w 
sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw18. Państwa 
członkowskie wywierają dominujący wpływ na takie spółki, a zatem dysponują większą 
liczbą instrumentów w celu szybszego wprowadzenia zmian. 

W ust. 2 określono metodę obliczania dokładnej liczby stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędnych do wypełnienia celu, o którym mowa w ust. 1. Powinna być 
ona jak najbardziej zbliżona do 40 %, niezależnie od tego, czy znajdzie się poniżej czy 
powyżej tego progu, ale jednocześnie spółki giełdowe nie powinny być zobowiązane do 
wyznaczania osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci na połowę lub większą 
liczbę stanowisk członków organów spółek w celu uniknięcia nadmiernych ograniczeń.  

W ust. 3 wprowadzono zasadę preferencji, aby wypełnić cel określony w ust. 1. Zasada 
preferencji stanowi, że w przypadku gdy na dane stanowisko zgłoszą się kandydaci obydwu 
płci o takich samych kwalifikacjach, pierwszeństwa udziela się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, chyba że obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie 
kryteria dotyczące poszczególnych kandydatów przechyla szalę na korzyść kandydata płci 
przeciwnej. Powyższy wymóg proceduralny jest niezbędny do zapewnienia zgodności 
przedmiotowych celów z orzecznictwem19 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczącym działań pozytywnych. Wymogi określone w tym ustępie powinny zostać 

                                                 
17 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36 
18 Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17.  
19 C-450/93: Kalanke (1995 r. Rec. s. I-3051), C-409/95: Marschall (1997 r. Rec. s. I-6363), C-158/97: 

Badeck (2000 r. Rec. s. I-1875), C-407/98: Abrahamsson (2000 r. Rec. s. I-5539). 
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spełnione na odpowiednim etapie procedury rekrutacji, w zależności od prawa krajowego 
oraz statutu spółki giełdowej.  

W ust. 4 nałożono obowiązek ujawniania informacji i zasadę ciężaru dowodu mającą 
zastosowanie w przypadku zakwestionowania procedury rekrutacji przez niewybranego 
kandydata.  

W ust. 5 przewidziano możliwość uzasadnienia niewypełnienia celu, gdy osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci stanowią mniej niż 10 % siły roboczej.  

Ustęp 6 stanowi, że cel określony w ust. 1 może również zostać spełniony w przypadku gdy 
osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci zajmują co najmniej jedną trzecią 
wszystkich stanowisk dyrektorów, niezależnie od tego, czy są to stanowiska dyrektorów 
wykonawczych czy niewykonawczych. 

Artykuł 5: Dodatkowe środki podejmowane przez spółki oraz sprawozdawczość 

W ust. 1 na spółki giełdowe nałożono obowiązek podjęcia indywidualnych zobowiązań w 
odniesieniu do reprezentacji obu płci wśród dyrektorów wykonawczych, które należy 
wypełnić do dnia 1 stycznia 2020 r. lub do dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku spółek 
giełdowych, które są przedsiębiorstwami publicznymi. 

W ust. 2 na spółki giełdowe nałożono obowiązek corocznego dostarczania i publikowania 
informacji dotyczących składu ich organów pod względem płci oraz zgodności z art. 4 ust. 1 i 
z art. 5 ust. 1.  

W ust. 3 na spółki giełdowe, które nie wypełnią celów w zakresie stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych lub zobowiązań w zakresie stanowisk dyrektorów wykonawczych, nakłada 
się dodatkowy obowiązek wyjaśnienia powodów oraz dołączenia opisu środków podjętych i 
zaplanowanych, aby wypełnić cele lub zobowiązania w przyszłości.  

Ustęp 4 dotyczy kompetencji krajowych organów ds. równości ustanowionych na mocy 
dyrektywy 2006/54/WE. 

Artykuł 6: Sankcje 

Przedmiotowy artykuł zobowiązuje państwa członkowskie do określenia przepisów 
dotyczących sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszej dyrektywy. 
Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Niepełny wykaz 
ewentualnych konkretnych środków przedstawiono w ust. 2. 

Artykuł 7: Wymogi minimalne 

Ten przepis określa charakter dyrektywy polegający na minimalnej harmonizacji.  

Artykuł 8: Wdrożenie 

Państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia odpowiednich środków transpozycji w 
ciągu dwóch lat od daty przyjęcia dyrektywy. Artykuł precyzuje zobowiązania dotyczące 
przedmiotowych środków oraz zgłaszania tych środków Komisji. Ustęp 3 umożliwia 
państwom członkowskim, które przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy podjęły środki 
w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród 



PL 15   PL 

dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych, zawieszenie stosowania wymogów 
proceduralnych dotyczących powoływania do organów spółek, zawartych w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 
5, pod warunkiem, że mogą one dowieść, że podjęte środki wykazują podobną skuteczność w 
zakresie realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1. 

Artykuły 9, 10 i 11: Przegląd; Wejście w życie i wygaśnięcie; Adresaci 

W dyrektywie nałożono na państwa członkowskie obowiązek sprawozdawczy. Co dwa lata 
Komisja zobowiązana jest do dokonania przeglądu dyrektywy oraz przygotowania 
sprawozdania dotyczącego jej stosowania, w szczególności w zakresie wypełniania celów 
dyrektywy.  

Cele pozostają w mocy jedynie do czasu osiągnięcia trwałych postępów w zakresie składu 
organów pod względem płci, a w dyrektywie umieszczono przygotowaną w tym celu klauzulę 
wygaśnięcia.
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2012/0299 (COD) 

Wniosek 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 157 ust. 
3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego20, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii i jej głównych 
celów na mocy art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Na warunkach 
przewidzianych w art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej 
„Traktatem”), Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz promowania równości 
mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach. Artykuł 157 ust. 3 Traktatu 
stanowi podstawę prawną do przyjęcia środków na szczeblu Unii zmierzających do 
zapewnienia stosowania zasady równości szans i równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. 

(2) Zasada działań pozytywnych oraz jej znaczenie dla osiągnięcia rzeczywistej równości 
kobiet i mężczyzn została uznana w art. 157 ust. 4 Traktatu i w art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że należy zapewnić równość kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach i że zasada równości nie stanowi przeszkody w 

                                                 
20 Dz.U. C , , s. . 
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utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla 
osób należących do płci niedostatecznie reprezentowanej.  

(3) W zaleceniu Rady nr 84/635/EWG z dnia 13 grudnia 1984 r. w sprawie promowania 
działań pozytywnych na rzecz kobiet21 zalecono, aby państwa członkowskie podjęły 
kroki w celu objęcia działaniami pozytywnymi w miarę możliwości działań mających 
wpływ na aktywny udział kobiet w organach decyzyjnych. W zaleceniu Rady 
96/694/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i 
mężczyzn w procesie decyzyjnym22 zalecono, aby państwa członkowskie zachęcały 
sektor prywatny do zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach procesu 
decyzyjnego, w szczególności poprzez przyjęcie planów równości i programów 
działań pozytywnych lub w ich ramach. 

(4) W ostatnich latach Komisja Europejska przedstawiła kilka sprawozdań opisujących 
sytuację w zakresie osiągania zróżnicowania płci w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych23. Komisja zachęciła spółki giełdowe w Unii Europejskiej do 
zwiększenia liczby kobiet w swoich organach za pomocą środków samoregulacyjnych 
oraz do podjęcia konkretnych, dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie24. Komisja 
Europejska w Karcie kobiet25 z dnia 5 marca 2010 r. podkreśliła, że kobiety nadal nie 
mają pełnego udziału we władzy i procesach decyzyjnych w życiu politycznym i 
gospodarczym oraz potwierdziła zobowiązanie do wykorzystania swoich uprawnień 
do promowania bardziej sprawiedliwej reprezentacji kobiet i mężczyzn na 
odpowiedzialnych stanowiskach. Poprawa w zakresie równości płci w procesach 
decyzyjnych została uznana w strategii Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
2010–201526 za jedno z zadań priorytetowych.  

(5) W europejskim pakcie na rzecz równości płci 2011–2020, przyjętym w dniu 7 marca 
2011 r., Rada potwierdziła, że strategie w zakresie równości płci mają istotne 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu oraz konkurencyjności, potwierdziła 
swoje zaangażowanie w niwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, tak by 
zrealizować cele strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w trzech dziedzinach o wielkim 
znaczeniu dla równości płci, tj. w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i włączenia 
społecznego, a także wezwała do podjęcia działań zmierzających do promowania 
równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich dziedzinach w celu pełnego wykorzystania talentów całej 
populacji. 

(6) Parlament Europejski w rezolucji w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw z 
dnia 6 lipca 2011 r.27, wezwał przedsiębiorstwa do osiągnięcia przełomowego progu 
30 % kobiet wśród członków organów kierowniczych do roku 2015 oraz 40 % do roku 

                                                 
21 Dz.U. L 331 z 19.12.1984, s. 34. 
22 Dz.U. L 319 z 10.12.1996, s. 11. 
23 Sprawozdanie Komisji „More women in senior positions” (2010 r.); dokument roboczy służb Komisji 

„Równowaga płci w kierownictwie przedsiębiorstw” z dnia 1.3.2011 r., (SEC (2011) 246 final); 
sprawozdanie z postępu prac „Women in economic decision-making in the EU” z dnia 5.3.2012 r.; 
dokument roboczy służb Komisji „Postępy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w 2011 r.” z dnia 
16.4.2012 (SWD(2012) 85 final). 

24 „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”, IP/11/242. 
25 COM(2010) 78 final. 
26 COM(2010) 491 final. 
27 2010/2115(INI). 
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2020. Wezwał Komisję do zaproponowania do 2012 r. stosownego prawodawstwa, w 
tym dotyczącego wartości procentowych obecności kobiet w takich organach, jeżeli 
przedsiębiorstwa i państwa członkowskie nie podejmą dobrowolnych środków. 
Parlament Europejski powtórzył to wezwanie do ustanowienia odpowiedniego 
prawodawstwa w rezolucji z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r.28. 

(7) Odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich jest najbardziej istotnym czynnikiem 
decydującym o konkurencyjności gospodarki oraz ma kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania stojących przed UE wyzwań demograficznych, skutecznego 
konkurowania na poziomie gospodarki globalnej oraz zapewniania przewagi 
komparatywnej wobec państw trzecich. Liczba najlepiej wykształconych i 
wykwalifikowanych kobiet ciągle rośnie, na co wskazuje fakt, że kobiety stanowią 60 
% absolwentów uniwersytetów. Dalsza niemożność wykorzystania tej puli talentów 
przy powoływaniu osób na stanowiska związane z podejmowaniem decyzji 
gospodarczych byłaby porażką polegającą na niewykorzystaniu wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich.  

(8) Na poziomie spółek powszechnie uznaje się, że obecność kobiet w organach spółek 
poprawia funkcjonowanie ładu korporacyjnego, ponieważ wyniki działania zespołów 
oraz jakość procesu decyzyjnego ulegają poprawie ze względu na bardziej 
zróżnicowane oraz wspólnotowe podejście łączące szersze spektrum różnych punktów 
widzenia, prowadząc w ten sposób do podejmowania bardziej zrównoważonych 
decyzji. Wiele badań wykazało, że istnieje pozytywny związek między 
zróżnicowaniem płci na poziomie ścisłego kierownictwa oraz wynikami finansowymi 
spółki i jej rentownością. Zwiększenie obecności kobiet w organach spółek 
giełdowych w Unii będzie zatem miało pozytywny wpływ na wyniki tych spółek. 

(9) Istniejące dowody wskazują również na to, że równość na rynku pracy może również 
wywierać bardzo pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Zwiększenie obecności 
kobiet w organach spółek giełdowych w Unii wpływa nie tylko na kobiety powołane 
do tych organów, ale również przyczynia się do przyciągania utalentowanych kobiet 
do przedmiotowych przedsiębiorstw oraz zapewniania większej obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach zarządzania i w obrębie siły roboczej. Dlatego też wyższy 
udział kobiet w organach spółek ma pozytywny wpływ na niwelowanie zarówno 
zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć, jak również zróżnicowania 
wynagrodzeń ze względu na płeć. Wykorzystywanie w pełni istniejącej puli talentów 
kobiet stanowiłoby znaczną poprawę pod względem zwrotu z inwestycji w kształcenie 
zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i sektora publicznego. Niedostateczna 
reprezentacja kobiet w organach spółek giełdowych w UE stanowi straconą szansę pod 
względem osiągania długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego we 
wszystkich państwach członkowskich.  

(10) Mimo istniejącego prawodawstwa Unii mającego na celu zapobieganie i zwalczanie 
dyskryminacji ze względu na płeć, zaleceń Rady ukierunkowanych w szczególności na 
zwiększenie obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych oraz 
działań na szczeblu Unii zachęcających do samoregulacji, mężczyźni mają nadal 
zdecydowaną przewagę liczebną nad kobietami w najwyższych organach decyzyjnych 

                                                 
28 2011/2244(INI). 
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spółek w całej Unii. W sektorze prywatnym, a zwłaszcza w spółkach giełdowych, ten 
brak równowagi płci jest szczególnie znaczący i dotkliwy. Według głównego 
wskaźnika Komisji dotyczącego reprezentacji płci w organach spółek, współczynnik 
udziału kobiet w procesie podejmowania najważniejszych decyzji gospodarczych jest 
nadal na bardzo niskim poziomie. W styczniu 2012 r. kobiety zajmowały jedynie 13,7 
% stanowisk w organach największych spółek giełdowych w państwach 
członkowskich. Kobiety stanowiły jedynie 15 % dyrektorów niewykonawczych. 

(11) Odsetek kobiet w organach spółek zwiększa się bardzo powoli, osiągając w ciągu 
ostatnich lat średni roczny wzrost w wysokości zaledwie 0,6 punktu procentowego. 
Wskaźnik poprawy w poszczególnych państwach członkowskich był różny i 
prowadził do bardzo rozbieżnych wyników. Dużo bardziej znaczący postęp 
odnotowano w tych państwach członkowskich, w których wprowadzono środki 
wiążące. Coraz większe różnice między państwami członkowskimi prawdopodobnie 
wzrosną, biorąc pod uwagę bardzo odmienne podejścia stosowane przez poszczególne 
państwa członkowskie w celu zwiększania reprezentacji kobiet w organach spółek.  

(12) Niejednorodne i rozbieżne regulacje lub brak regulacji na poziomie krajowym w 
odniesieniu do równowagi płci w organach spółek giełdowych nie tylko prowadzą do 
różnic w liczbie kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych i różnych wskaźników 
poprawy w poszczególnych państwach członkowskich, ale stwarzają także przeszkody 
dla rynku wewnętrznego, nakładając na europejskie spółki giełdowe rozbieżne 
wymogi w zakresie ładu korporacyjnego. Różnice w wymogach prawnych i 
samoregulacyjnych dotyczących składu organów spółek mogą prowadzić do 
komplikacji praktycznych w przypadku spółek giełdowych prowadzących działalność 
transgraniczną, zwłaszcza przy tworzeniu jednostek zależnych lub przy połączeniach i 
przejęciach, jak również w przypadku kandydatów na stanowiska w organach spółek.  

(13) Obecny brak przejrzystości procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji odnoszących 
się do stanowisk w organach spółek w większości państw członkowskich stanowi 
znaczną przeszkodę w osiągnięciu większego zróżnicowania płci wśród członków 
organów spółek i ma negatywny wpływ zarówno na kariery kandydatów do organów 
spółek, jak i na swobodny przepływ pracowników oraz na decyzje inwestorów. Taki 
brak przejrzystości uniemożliwia potencjalnym kandydatom na najwyższe stanowiska 
ubieganie się o stanowiska w organach spółek, w których ich kwalifikacje byłyby 
najbardziej potrzebne, i kwestionowanie dyskryminujących ze względu na płeć decyzji 
w sprawie powoływania kandydatów, tym samym ograniczając swobodny przepływ 
pracowników na rynku wewnętrznym. Z drugiej strony inwestorzy mają różne 
strategie inwestycyjne, które wymagają informacji związanych również z wiedzą 
fachową i kompetencjami członków organów spółek. Większa przejrzystość kryteriów 
kwalifikacji i procedury powoływania na członków organów spółek umożliwia 
inwestorom dokonywanie lepszej oceny strategii biznesowej przedsiębiorstwa i 
podejmowanie świadomych decyzji. 

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji na 
stanowiska w organach spółek, wprowadzenie pewnych minimalnych standardów 
dotyczących obowiązującego spółki giełdowe charakteryzujące się brakiem 
zrównoważonej reprezentacji płci wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów niewykonawczych na podstawie obiektywnej, 
porównawczej oceny kwalifikacji kandydatów pod względem umiejętności 
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niezbędnych na danym stanowisku, kompetencji i wyników w pracy jest konieczne w 
celu uzyskania równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych. Jedynie środek 
przyjęty na poziomie UE może skutecznie pomóc w zapewnieniu konkurencyjnych i 
równych warunków działania w całej Unii i w uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym. 

(15) W strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego rozwoju gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu29 stwierdzono, że zwiększenie obecności kobiet 
na rynku pracy jest wstępnym warunkiem pobudzania wzrostu gospodarczego oraz 
rozwiązywania problemów związanych z przemianami demograficznymi w Europie. 
W strategii określono główny cel uzyskania do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia 
wynoszącego 75 % w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 20–64 lat, 
który może zostać osiągnięty jedynie przy wyraźnym zaangażowaniu w kwestię 
równości płci oraz zwiększonych wysiłkach zmierzających do zniesienia wszystkich 
przeszkód zwiększania obecności kobiet na rynku pracy. Obecny kryzys gospodarczy 
uwidocznił coraz silniejszą potrzebę oparcia europejskiej gospodarki na wiedzy, 
kompetencjach i innowacjach oraz pełnego wykorzystania całej puli dostępnych 
talentów. Szacuje się, że zwiększenie udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych, w szczególności w organach spółek, będzie mieć pozytywny efekt 
zewnętrzny na zatrudnienie kobiet w tych spółkach, który rozprzestrzeni się na całą 
gospodarkę. 

(16) Unia powinna zatem zmierzać do zwiększenia obecności kobiet w organach spółek, 
zarówno w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw, jak i w celu osiągnięcia faktycznej równości płci na rynku pracy. Do 
celu tego należy dążyć ustalając minimalne wymogi dotyczące działań pozytywnych 
w formie środków wiążących ukierunkowanych na osiągnięcie celu ilościowego w 
odniesieniu do składu organów spółek giełdowych pod względem płci, w świetle 
faktu, że państwa członkowskie oraz inne kraje, które zastosowały tę lub podobną 
metodę, osiągnęły najlepsze rezultaty w zwiększaniu reprezentacji kobiet na 
stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych.  

(17) Spółki, których akcje są notowane na giełdzie, charakteryzują się szczególnym 
znaczeniem gospodarczym, widocznością na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie mają zatem zastosowanie do 
spółek giełdowych zdefiniowanych jako spółki zarejestrowane w państwie 
członkowskim, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych30 w co najmniej jednym państwie członkowskim. Wspomniane spółki 
ustanawiają standardy w odniesieniu do całej gospodarki i oczekuje się, że ich 
praktyki będą stanowić przykład dla innych rodzajów spółek. Publiczny charakter 
spółek giełdowych uzasadnia poddanie ich szerszym regulacjom z uwagi na interes 
publiczny.  

(18) Dyrektywa nie ma zastosowania do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 

                                                 
29 COM(2010) 2020 final. 
30 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1. 
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maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw31, nawet jeżeli są one spółkami giełdowymi. 

(19) Istnieją różne rodzaje systemów struktur organów spółek giełdowych w państwach 
członkowskich; rozróżnia się przede wszystkim system dualistyczny zarówno z 
zarządem, jak i radą nadzorczą oraz system monistyczny łączący funkcję zarządzania i 
nadzorczą w ramach jednego organu. Istnieją również systemy mieszane, które 
cechują się aspektami obu systemów lub które umożliwiają spółkom wybór między 
różnymi modelami. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie mają zastosowanie 
do wszystkich typów systemów organów spółek w państwach członkowskich.  

(20) We wszystkich systemach organów spółek rozróżnia się stanowiska dyrektorów 
wykonawczych, zaangażowanych w bieżące zarządzanie spółką, oraz stanowiska 
dyrektorów niewykonawczych, którzy nie posiadają takich obowiązków, lecz pełnią 
funkcję nadzorczą. Cel ilościowy przewidziany w niniejszej dyrektywie powinien 
mieć zastosowanie wyłącznie do dyrektorów niewykonawczych, aby zachować 
właściwą równowagę między potrzebą zwiększenia zróżnicowania płci w organach 
spółek a potrzebą ograniczenia ingerencji w bieżące zarządzanie spółką. Ponieważ 
dyrektorzy niewykonawczy pełnią funkcje nadzorcze, proces powoływania na te 
stanowiska osób z zewnątrz jest też łatwiejszy; często są to osoby również spoza 
branży, w której działa dana spółka – ma to szczególnie duże znaczenie w tych 
obszarach gospodarki, w których osoby danej płci są szczególnie słabo 
reprezentowane wśród pracowników. 

(21) W kilku państwach członkowskich pewna liczba dyrektorów niewykonawczych może 
lub musi być powoływana lub wybierana przez załogę lub przez organizacje 
pracownicze zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową. Cele ilościowe 
przewidziane w niniejszej dyrektywie mają zastosowanie do wszystkich dyrektorów 
niewykonawczych, w tym do przedstawicieli pracowników. Praktyczne procedury 
służące zapewnieniu osiągnięcia tych celów powinny jednak zostać określone przez 
zainteresowane państwa członkowskie, z uwzględnieniem faktu, że niektórzy 
dyrektorzy niewykonawczy są przedstawicielami pracowników.  

(22) Na spółki giełdowe w Unii należy nałożyć wymóg wprowadzenia odpowiednich 
procedur służących wypełnieniu konkretnych celów w zakresie składu ich organów 
pod względem płci. Spółki giełdowe, w których osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci zajmują mniej niż 40 % stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych, powinny powoływać kandydatów na przedmiotowe stanowiska na 
podstawie oceny porównawczej ich kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o 
wcześniej określone, jasne, neutralnie sformułowane oraz jednoznaczne kryteria, aby 
osiągnąć wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie pojętej różnorodności płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych i nie ingeruje w konkretny wybór poszczególnych dyrektorów z 
szerokiej puli kandydatów i kandydatek w indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca spółkom lub udziałowcom żadnych 

                                                 
31 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 
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konkretnych dyrektorów. Decyzja w sprawie odpowiednich członków organów spółek 
należy zatem do spółek i udziałowców. 

(23) Państwa członkowskie mają decydujący wpływ na spółki giełdowe, które są 
przedsiębiorstwami publicznymi w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy Komisji 
2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków 
finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a 
także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw32. 
Ze względu na ten dominujący wpływ dysponują one instrumentami niezbędnymi do 
szybszego wprowadzania koniecznych zmian. Dlatego też w takich spółkach cel 
zajmowania co najmniej 40 % stanowisk dyrektorów niewykonawczych przez osoby 
należące do niedostatecznie reprezentowanej płci powinien zostać osiągnięty 
wcześniej.  

(24) Określenie liczby stanowisk dyrektorów niewykonawczych koniecznej do wypełnienia 
założonego celu wymaga dodatkowego doprecyzowania, ponieważ w przypadku 
rozmiaru większości organów spółek możliwe jest, z matematycznego punktu 
widzenia, jedynie przekroczenie progu wymaganych 40 % lub pozostanie poniżej tej 
wartości. W związku z tym liczba stanowisk w organach spółek konieczna do 
osiągnięcia celu powinna odpowiadać liczbie jak najbardziej zbliżonej do progu 40 %. 
Jednocześnie, aby uniknąć dyskryminowania początkowo nadmiernie reprezentowanej 
płci, spółki giełdowe nie powinny być zobowiązane do powoływania osób należących 
do niedostatecznie reprezentowanej płci na co najmniej połowę stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych. Dlatego przykładowo osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinny otrzymać przynajmniej jedno stanowisko w organach 
spółki na trzy lub cztery stanowiska dyrektorów niewykonawczych, przynajmniej dwa 
stanowiska w organach spółki na pięć lub sześć stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych oraz przynajmniej trzy stanowiska w organach spółki na siedem lub 
osiem stanowisk dyrektorów niewykonawczych.  

(25) W orzecznictwie33 dotyczącym działań pozytywnych i ich zgodności z zasadą 
niedyskryminacji ze względu na płeć (obecnie określoną również w art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, 
że w niektórych przypadkach można przyznać pierwszeństwo niedostatecznie 
reprezentowanej płci w zakresie zatrudnienia lub awansu, pod warunkiem że kandydat 
należący do niedostatecznie reprezentowanej płci posiada takie same kwalifikacje jak 
jego konkurent płci przeciwnej pod względem posiadania umiejętności niezbędnych 
na tym stanowisku, kompetencji i wyników w pracy oraz że pierwszeństwo to nie jest 
automatyczne i bezwarunkowe, ale może zostać zniesione, jeżeli względy szczególne 
dotyczące konkretnego kandydata płci przeciwnej przechylają szalę na jego korzyść, 
oraz że kandydatura każdej osoby podlega obiektywnej ocenie, w której uwzględnia 
się wszystkie kryteria odnoszące się do poszczególnych kandydatów. 

(26) Zgodnie z wspomnianym orzecznictwem państwa członkowskie gwarantują, że wybór 
najlepiej wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska dyrektorów 
niewykonawczych opiera się na analizie porównawczej kwalifikacji poszczególnych 
kandydatów na podstawie wcześniej określonych, jasnych, neutralnie sformułowanych 

                                                 
32 Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17. 
33 C-450/93: Kalanke (1995 r. Rec. s. I-3051), C-409/95: Marschall (1997 r. Rec. s. I-6363), C-158/97: 

Badeck (2000 r. Rec. s. I-1875), C-407/98: Abrahamsson (2000 r. Rec. s. I-5539). 
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i jednoznacznych kryteriów. Przykłady rodzajów kryteriów wyboru, jakie mogłyby 
stosować spółki, obejmują doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem i 
nadzorem, znajomość konkretnych, stosownych dziedzin, takich jak finanse, 
controlling lub zarządzanie zasobami ludzkimi, zdolności kierownicze i 
komunikacyjne oraz umiejętności w zakresie tworzenia sieci kontaktów. 
Pierwszeństwo należy się kandydatowi należącemu do niedostatecznie 
reprezentowanej płci, jeżeli dany kandydat posiada takie same kwalifikacje jak 
kandydat należący do płci przeciwnej pod względem posiadania umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku, kompetencji i wyników w pracy oraz jeżeli 
obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie kryteria odnoszące się do konkretnych 
kandydatów nie przechyla szali na korzyść kandydata płci przeciwnej.  

(27) Metody rekrutowania oraz powoływania dyrektorów są różne w poszczególnych 
państwach członkowskich oraz spółkach. Mogą one obejmować wstępną selekcję 
kandydatów, którzy zostaną przedstawieni zgromadzeniu udziałowców, na przykład 
przez komitet ds. nominacji, bezpośrednie powoływanie dyrektorów przez 
indywidualnych udziałowców lub głosowanie na zgromadzeniu udziałowców nad 
poszczególnymi kandydatami lub listami kandydatów. Wymogi dotyczące wyboru 
kandydatów powinny być wypełniane na odpowiednim etapie procedury rekrutacji 
zgodnie z prawem krajowym oraz statutami zainteresowanych spółek giełdowych. W 
tym względzie dyrektywa ustanawia jedynie minimalną harmonizację procedur 
rekrutacji, umożliwiając stosowanie warunków przewidzianych w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości, aby osiągnąć cel, jakim jest bardziej zrównoważona 
reprezentacja płci w organach spółek giełdowych.  

(28) Niniejsza dyrektywa zmierza do zwiększenia równowagi płci wśród dyrektorów 
spółek, których akcje są notowane na giełdzie, a tym samym do przyczynienia się do 
realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, uznawanej za prawo 
podstawowe w Unii. Spółki giełdowe są zatem zobowiązane do ujawnienia, na 
wniosek niewybranego kandydata, nie tylko kryteriów kwalifikacji, na których oparto 
wybór, ale również obiektywnej oceny porównawczej tych kryteriów i - w stosownych 
przypadkach - względów przechylających szalę na korzyść kandydata, który nie 
należy do niedostatecznie reprezentowanej płci. Powyższe ograniczenia prawa do 
poszanowania życia prywatnego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, 
uznanego w art. 7 i 8 Karty, i obowiązek przekazania takich informacji przez spółki 
giełdowe niewybranemu kandydatowi na jego wniosek, są konieczne, zgodnie z 
zasadą proporcjonalności i realizują uznawane cele interesu ogólnego. Są zatem 
zgodne z wymogami dotyczącymi ograniczeń określonymi w art. 52 ust. 1 Karty i ze 
stosownym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.  

(29) W przypadku gdy niewybrany kandydat należący do niedostatecznie reprezentowanej 
płci domniemywa, że posiadał równe kwalifikacje w stosunku do powołanego 
kandydata płci przeciwnej, spółka giełdowa jest zobowiązana do wykazania 
poprawności wyboru.  

(30) Państwa członkowskie powinny wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje stosowane w przypadku naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy, do 
których można zaliczyć grzywny administracyjne oraz nieważność lub stwierdzenie 
nieważności powołania lub wyboru dyrektorów niewykonawczych dokonanego w 
sposób sprzeczny z przepisami krajowymi przyjętymi na podstawie art. 4 ust. 1, 
orzeczone przez organ sądowy.  
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(31) Ponieważ skład siły roboczej pod względem płci ma bezpośredni wpływ na 
dostępność kandydatów należących do niedostatecznie reprezentowanej płci, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że w przypadku gdy osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci stanowią mniej niż 10 % całej siły roboczej, dana 
spółka nie będzie zobowiązana do realizacji celu określonego w niniejszej dyrektywie. 

(32) Z uwagi na fakt, że spółki giełdowe powinny mieć na celu zwiększenie odsetka osób 
należących do niedostatecznie reprezentowanej płci na wszystkich stanowiskach 
decyzyjnych, państwa członkowskie mogą postanowić, że cel określony w niniejszej 
dyrektywie należy uznać za zrealizowany, jeżeli spółki giełdowe mogą wykazać, iż 
osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci zajmują co najmniej jedną 
trzecią wszystkich stanowisk dyrektorów, niezależnie od tego, czy są to stanowiska 
dyrektorów wykonawczych czy niewykonawczych. 

(33) Oprócz środków dotyczących dyrektorów niewykonawczych, jak również w celu 
poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów zaangażowanych w bieżące działania 
związane z zarządzaniem, od spółek giełdowych należy wymagać podjęcia 
indywidualnych zobowiązań dotyczących reprezentacji obydwu płci wśród 
dyrektorów wykonawczych, które zostaną wypełnione najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. Zobowiązania te mają na celu osiągnięcie widocznych postępów w stosunku 
do obecnej sytuacji danej spółki i uzyskanie większej równowagi płci.  

(34) Państwa członkowskie wprowadzają w odniesieniu do spółek giełdowych wymóg 
corocznego dostarczania właściwym organom krajowym informacji na temat składu 
ich organów pod względem płci, jak również informacji dotyczących sposobu, w jaki 
cele przewidziane w niniejszej dyrektywie zostały zrealizowane, aby umożliwić 
wspomnianym organom dokonanie oceny postępów każdej spółki giełdowej w 
dążeniu do równowagi płci wśród dyrektorów. Takie informacje powinny być 
publikowane, a w przypadku gdy spółka nie wypełniła celu, zawierać opis środków, 
jakie podjęła do tej pory i jakie zamierza podjąć w przyszłości, aby wypełnić 
przedmiotowy cel. 

(35) Państwa członkowskie mogły podjąć środki zapewniające bardziej zrównoważoną 
reprezentację kobiet i mężczyzn w organach spółek przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy. Przedmiotowe państwa członkowskie mają możliwość stosowania tych 
środków zamiast wymogów proceduralnych dotyczących powoływania na stanowiska 
w organach spółek, jeżeli mogą one dowieść, że podjęte środki wykazują równą 
skuteczność realizacji celu dotyczącego zajmowania przynajmniej 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych przez osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi. 

(36) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami, które 
zostały uznane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności 
przyczynia się do urzeczywistnienia prawa do równości kobiet i mężczyzn (art. 23 
Karty), wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy (art. 15 Karty). 
Dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47 Karty). Ograniczenia 
korzystania z wolności prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16 Karty) oraz 
prawa własności (art. 17 ust. 1 Karty) respektują istotę tych praw i wolności oraz są 
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konieczne i proporcjonalne. Wpisują się one faktycznie w cele interesu ogólnego 
uznane przez Unię i w konieczność ochrony praw i wolności innych. 

(37) Podczas gdy niektóre państwa członkowskie podjęły działania regulacyjne lub 
zachęcały do samoregulacji, osiągając różne wyniki, większość państw członkowskich 
nie podjęła działań ani nie wykazała chęci do działania w sposób, który doprowadziłby 
do wystarczającej poprawy. Przewidywania oparte na kompleksowej analizie 
wszystkich dostępnych informacji dotyczących przeszłych i obecnych tendencji, jak 
również zamiarów pokazują, że państwa członkowskie, działając samodzielnie, nie 
osiągną w najbliższej przyszłości zrównoważonej reprezentacji płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych organów spółek w całej Unii, zgodnej z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. W świetle tych okoliczności i uwzględniając pogłębiające się 
różnice między państwami członkowskimi pod względem reprezentacji kobiet i 
mężczyzn w organach spółek, równowaga płci w organach spółek w całej Unii może 
zostać zwiększona dzięki wspólnemu podejściu, a potencjał w zakresie równości płci, 
konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego można zrealizować w lepszy sposób za 
pomocą skoordynowanych działań na szczeblu UE zamiast inicjatyw krajowych o 
różnym zakresie, zasięgu oraz skuteczności. Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w 
związku z tym, ze względu na skalę i skutki proponowanego działania, zostaną lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.  

(38) Zgodnie z zasadą proporcjonalności przewidzianą w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa ogranicza się do określenia wspólnych celów i zasad i nie wykracza poza 
środki niezbędne do osiągnięcia tych celów. Państwom członkowskim pozostawia się 
wystarczającą swobodę określenia, w jaki sposób cele określone w niniejszej 
dyrektywie można najlepiej zrealizować z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych, 
w szczególności zasad i praktyk w zakresie powoływania na stanowiska w organach 
spółek. Niniejsza dyrektywa nie ingeruje w możliwość powoływania przez spółki 
najbardziej wykwalifikowanych członków ich organów oraz przyznaje wszystkim 
spółkom giełdowym dostatecznie długi okres dostosowawczy. 

(39) Zgodnie z zasadą proporcjonalności cel, który muszą spełnić spółki giełdowe, 
powinien być ograniczony w czasie i pozostawać w mocy jedynie do momentu, gdy 
zostanie osiągnięty trwały postęp w zakresie składu ich organów pod względem płci. 
Z tego powodu Komisja powinna regularnie dokonywać przeglądu stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkładać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Niniejsza dyrektywa wygasa w dniu 31 grudnia 2028 r. Komisja w ramach 
przeglądu powinna ocenić, czy istnieje potrzeba przedłużenia okresu obowiązywania 
dyrektywy poza ten termin. 

(40) Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 
września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających34 państwa członkowskie 
zobowiązały się w uzasadnionych przypadkach do złożenia, wraz z powiadomieniem o 
środkach transpozycji, co najmniej jednego dokumentu wyjaśniającego związki 
między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych 

                                                 
34 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14. 
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instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy prawodawca 
uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 
Przedmiot 

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące zapewnieniu bardziej zrównoważonej 
reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych 
poprzez ustanowienie środków w celu przyspieszenia postępu w osiąganiu równowagi płci, 
wyznaczając jednocześnie spółkom dostatecznie długi termin na przeprowadzenie 
niezbędnych w tym celu działań.  

Artykuł 2 
Definicje 

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

1) „spółka giełdowa” oznacza spółkę zarejestrowaną w państwie członkowskim, której 
papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE, w co najmniej jednym państwie 
członkowskim;  

2) „organy spółki” oznaczają jakikolwiek organ administracyjny, zarządczy lub 
nadzorczy spółki; 

3) „dyrektor” oznacza każdego członka organów spółki, w tym przedstawiciela 
pracowników; 

4) „dyrektor wykonawczy” oznacza każdego członka organu spółki w systemie 
monistycznym, który jest zaangażowany w bieżące zarządzanie spółką, oraz każdego 
członka zarządu w systemie dualistycznym; 

5) „dyrektor niewykonawczy” oznacza każdego członka organu spółki w systemie 
monistycznym niebędącego dyrektorem wykonawczym i każdego członka rady 
nadzorczej w systemie dualistycznym; 

6) „organ spółki w systemie monistycznym” oznacza jeden organ, który łączy funkcję 
zarządzania i funkcję nadzorczą w spółce; 

7) „system dualistyczny” oznacza system, w którym funkcję zarządzania i nadzorczą w 
spółce sprawują odrębne organy; 

8) „małe i średnie przedsiębiorstwo” lub „MŚP” oznacza przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln 
EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR, bądź - w przypadku 
MŚP zarejestrowanego w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro - 
równowartość tej kwoty w walucie tego państwa członkowskiego; 
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9) „przedsiębiorstwo publiczne” oznacza każde przedsiębiorstwo, na które organy 
publiczne mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wywierać dominujący wpływ z racji 
bycia jego właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego lub ze względu na 
zasady, które nim rządzą. Dominujący wpływ ze strony organów publicznych 
zakłada się wówczas, gdy organy te, pośrednio lub bezpośrednio, w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa: 

– posiadają większą część subskrybowanego kapitału przedsiębiorstwa; lub 

– kontrolują większość głosów przypadających na akcje wyemitowane 
przez przedsiębiorstwo; lub 

– mogą powołać więcej niż połowę członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa. 

Artykuł 3 
Wyłączenie małych i średnich przedsiębiorstw 

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Artykuł 4 
Cele w odniesieniu do dyrektorów niewykonawczych 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że spółki giełdowe, w których osoby należące do 
płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują mniej niż 40 % stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych powołują kandydatów na przedmiotowe stanowiska na podstawie 
oceny porównawczej ich kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany odsetek najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r.  

2. Liczba stanowisk dyrektorów niewykonawczych niezbędna do osiągnięcia celu 
określonego w ust. 1 jest liczbą najbardziej zbliżoną do wartości 40 %, ale 
nieprzekraczającą 49 %. 

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, państwa członkowskie gwarantują, że podczas 
wyboru dyrektorów niewykonawczych, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi 
należącemu do niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli wspomniany kandydat 
posiada takie same kwalifikacje jak kandydat należący do płci przeciwnej pod 
względem posiadania umiejętności niezbędnych na tym stanowisku, kompetencji 
oraz wyników w pracy, chyba że obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie 
kryteria szczególne dotyczące konkretnych kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej. 

4. Państwa członkowskie gwarantują, że spółki giełdowe są zobowiązane do ujawnienia 
na wniosek niewybranego kandydata kryteriów kwalifikacji, na których oparto 
wybór, obiektywnej oceny porównawczej tych kryteriów oraz – w stosownych 
przypadkach – względów przechylających szalę na korzyść kandydata należącego do 
płci przeciwnej.  
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5. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami prawnymi, mające zagwarantować, że w przypadku gdy niewybrany 
kandydat należący do niedostatecznie reprezentowanej płci ustali fakty, na podstawie 
których można domniemywać, że posiadał on takie same kwalifikacje jak powołany 
kandydat należący do płci przeciwnej, na spółce giełdowej spoczywa ciężar dowodu, 
że nie naruszono zasady ustanowionej w ust. 3.  

6. Państwa członkowskie mogą postanowić, że spółki giełdowe, w których osoby 
należące do niedostatecznie reprezentowanej płci stanowią mniej niż 10 % siły 
roboczej, nie są zobowiązane do realizacji celu określonego w ust. 1.  

7. Państwa członkowskie mogą postanowić, że cel określony w ust. 1 jest spełniony, 
gdy spółki giełdowe mogą wykazać, iż osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci zajmują co najmniej jedną trzecią wszystkich stanowisk 
dyrektorów, niezależnie od tego, czy są to stanowiska dyrektorów wykonawczych 
czy niewykonawczych. 

Artykuł 5 
Dodatkowe środki podejmowane przez spółki oraz sprawozdawczość 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że spółki giełdowe podejmują indywidualne 
zobowiązania w zakresie reprezentacji obydwu płci wśród dyrektorów 
wykonawczych, które zostaną zrealizowane najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub 
– w przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi – do 
dnia 1 stycznia 2018 r.  

2. Państwa członkowskie wymagają, by spółki giełdowe dostarczały właściwym 
organom krajowym raz w roku począwszy od dnia [dwa lata od daty przyjęcia] 
informacji na temat reprezentacji płci w ich organach z rozróżnieniem na dyrektorów 
niewykonawczych i wykonawczych oraz na temat środków podjętych w związku z 
celami określonymi w art. 4 ust. 1 i w ust. 1 niniejszego artykułu, a także 
publikowania tych informacji w odpowiedni i przystępny sposób na swojej stronie 
internetowej. 

3. Jeżeli spółka giełdowa nie realizuje celów określonych w art. 4 ust. 1 lub własnych, 
indywidualnych zobowiązań podjętych na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, 
informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, obejmują uzasadnienie 
niezrealizowania celów lub zobowiązań oraz opis środków, które spółka przyjęła lub 
zamierza przyjąć, aby wypełnić cele lub zobowiązania. 

4. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że 
organ lub organy wskazane zgodnie z art. 20 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)35 są również właściwe ds. promocji, 
analizy, monitorowania i wspierania równowagi płci w organach spółek giełdowych. 

                                                 
35 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23. 
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Artykuł 6 
Sankcje 

1. Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ich stosowania.  

2. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i mogą obejmować 
następujące środki:  

a) grzywny administracyjne; 

b) nieważność lub stwierdzenie nieważności powołania lub wyboru dyrektorów 
niewykonawczych dokonanego w sposób sprzeczny z przepisami krajowymi 
przyjętymi na podstawie art. 4 ust. 1, orzeczone przez organ sądowy. 

Artykuł 7 
Wymogi minimalne 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są bardziej korzystne 
niż przepisy określone w niniejszej dyrektywie w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej 
reprezentacji mężczyzn i kobiet w odniesieniu do spółek zarejestrowanych na ich terytorium, 
pod warunkiem że dane przepisy nie prowadzą do powstania nieuzasadnionej dyskryminacji 
ani nie zakłócają prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.  

Artykuł 8 
Wdrożenie 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [dwa lata od daty 
przyjęcia] r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji treść tych 
przepisów. 

2. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

3. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 6 i 7, państwa członkowskie, które przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy podjęły środki w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych mogą zawiesić stosowanie wymogów 
proceduralnych dotyczących powoływania na stanowiska w organach spółek, 
zawartych w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 5, pod warunkiem, że mogą one dowieść, iż środki te 
umożliwiają osobom należącym do niedostatecznie reprezentowanej płci objęcie 
przynajmniej 40 % stanowisk dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. w 
przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi.  

Przedmiotowe państwa członkowskie przekazują te informacje Komisji. 

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa 
krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 
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Artykuł 9 
Przegląd 

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r., a 
następnie co dwa lata, sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdania te zawierają między innymi wyczerpujące informacje dotyczące 
środków podjętych z myślą o realizacji celów określonych w art. 4 ust. 1, informacje 
przedstawione zgodnie z art. 5 ust. 2 i informacje dotyczące indywidualnych 
zobowiązań przyjętych przez spółki giełdowe na podstawie art. 5 ust. 1. 

2. Po zawieszeniu – na podstawie art. 8 ust. 3 – stosowania wymogów proceduralnych 
dotyczących powoływania na stanowiska w organach spółek, zawartych w art. 4 ust. 
1, 3, 4 i 5, państwa członkowskie w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniają informacje dotyczące konkretnych wyników uzyskanych za pomocą 
środków krajowych, o których mowa w art. 8 ust. 3. Komisja sporządza następnie 
szczegółowe sprawozdanie, oceniając, czy środki te umożliwiają osobom należącym 
do niedostatecznie reprezentowanej płci objęcie 40 % stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi do 
dnia 1 stycznia 2018 r. oraz, w przypadku spółek giełdowych niebędących 
przedsiębiorstwami publicznymi, do dnia 1 stycznia 2020 r. Pierwsze takie 
sprawozdanie Komisja sporządza do dnia 1 stycznia 2017 r., a kolejne w ciągu 
sześciu miesięcy od otrzymania stosownych sprawozdań krajowych na podstawie 
ust. 1. 

Przedmiotowe państwa członkowskie zapewniają, aby spółki giełdowe, których 
organy w toku stosowania środków krajowych, o których mowa w art. 8 ust. 3, nie 
powołały lub nie wybrały osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci 
na przynajmniej 40 % stanowisk dyrektorów niewykonawczych do dnia 1 stycznia 
2018 r. w przypadku spółek będących przedsiębiorstwami publicznymi, lub do dnia 1 
stycznia 2020 r. w przypadku spółek niebędących przedsiębiorstwami publicznymi, 
stosowały wymogi proceduralne dotyczące powoływania na stanowiska w organach 
spółek, zawarte w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 5, począwszy od stosownych dat. 

3. Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawia 
sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2021 r., a następnie co dwa lata. Komisja ocenia w szczególności, czy cele niniejszej 
dyrektywy zostały osiągnięte. 

4. W sprawozdaniu Komisja ocenia, czy w świetle zmian w reprezentacji mężczyzn i 
kobiet w organach spółek giełdowych i na różnych poziomach procesu decyzyjnego 
w całej gospodarce, a także uwzględniając kwestię, czy osiągnięty postęp jest 
wystarczająco trwały, istnieje potrzeba zmiany lub przedłużenia terminu 
obowiązywania niniejszej dyrektywy określonego w art. 10 ust. 2.  

Artykuł 10 
Wejście w życie i wygaśnięcie 

1. Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Niniejsza dyrektywa traci moc z dniem 31 grudnia 2028 r. 
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Artykuł 11 
Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 
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