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Α. Τα προβλήματα

 Το 2012 οι γυναίκες κατείχαν, κατά μέσο όρο στην ΕΕ, μόλις το 13,7% των θέσεων 
διοικητικών στελεχών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών.

 Στα κράτη μέλη όπου δεν έχει θεσπιστεί κανένα δεσμευτικό μέτρο, οι εταιρείες 
απέχουν πολύ ακόμη από την επίτευξη ενός αποδεκτού επιπέδου ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων (το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ειδική περίπτωση).

 Διαφορετικά παραδείγματα από διαφορετικά κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή 
το Βέλγιο, καταδεικνύουν ότι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί επαρκώς το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι η θέσπιση δεσμευτικών 
και εφαρμοστέων μέτρων.

Β. Η πρόταση της Επιτροπής

Θ. Κύρια σημεία

Οι συνεισηγήτριες επικροτούν την πρόταση οδηγίας ως συνέχεια του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου «Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων», που εγκρίθηκε το 2011, και 
ως απάντηση στις ανισότητες που εξακολουθούν να παρατηρούνται στις ανώτατες 
διευθυντικές θέσεις των εταιρειών.

Οι συνεισηγήτριες λαμβάνουν υπόψη την εν λόγω πρόταση οδηγίας καθώς χαράσσει μια 
σαφή κοινή στρατηγική για όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη του εξής κοινού 
στόχου: συμμετοχή σε ποσοστό 40% του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε μη εκτελεστικές 
θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Κατά τον τρόπο 
αυτόν αποστέλλεται σαφές μήνυμα στα κράτη μέλη ότι οφείλουν να αναλάβουν κατάλληλη 
δράση για την προαγωγή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια όλων των εισηγμένων εταιρειών.

Εάν ο στόχος του 40% δεν έχει επιτευχθεί έως το 2018, όσον αφορά τις εταιρείες που 
ανήκουν εν όλω ή εν μέρει στο κράτος, ή έως το 2020 όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρείες 
του ιδιωτικού τομέα, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους και μετά την εν λόγω ημερομηνία, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του 
στόχου της βελτίωσης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
οδηγία παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο καθώς επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνυπολογίσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες κατά τη μεταφορά της στο εθνικό τους δίκαιο.

Επιπλέον, καθώς η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων ενδέχεται να δημιουργήσει 
προβλήματα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι συνεισηγήτριες επισημαίνουν την 
προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται η θέσπιση οδηγίας για την άρση όλων των πιθανών 
εμποδίων, δεδομένου ότι οι εταιρείες με διασυνοριακή δραστηριότητα δεν θα πρέπει να 
έρχονται αντιμέτωπες με αποκλίνουσες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόταση θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην αγορά εργασίας, καθώς και στην οικονομική 
ανάπτυξη, μέσω της πλήρους αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, δεξιοτήτων και 
δυνατοτήτων, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕ.
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Νομική βάση: Οι συνεισηγήτριες θεωρούν ότι το άρθρο 157 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ 
αποτελεί τη νομική βάση για κάθε δεσμευτικό μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
τήρησης της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
σε θέματα απασχόλησης και επαγγέλματος. 

II. Επιμέρους ζητήματα

1. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (άρθρο 1, άρθρο 2 παράγραφος 8, άρθρο 3 και άρθρο 4 
παράγραφος 6)

 Εξαίρεση των εκτελεστικών συμβουλίων
 Εξαίρεση των ΜΜΕ
 Εξαίρεση των κλάδων που κυριαρχούνται από ένα φύλο

2. Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της οδηγίας (άρθρα 4 και 5)
 Δεσμευτικός ως προς τη διαδικασία ή δεσμευτικός ως προς τα αποτελέσματα
 Αποσαφήνιση των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών

3. Ένας αποτελεσματικός μηχανισμός κυρώσεων (άρθρο 6)
 Σαφής κατάλογος αποτρεπτικών κυρώσεων
 Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

Γ. Θέματα προς συζήτηση και πιθανές τροποποιήσεις

Οι συνεισηγήτριες έχουν εντοπίσει ορισμένα θέματα προς συζήτηση και προτείνουν 
ορισμένες πιθανές τροποποιήσεις για την επίλυσή τους.

Ερώτηση 1: Πώς μπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πρότασης μέσω της 
προσαρμογής του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας;

Οι συνεισηγήτριες εξετάζουν διάφορες δυνατότητες όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας, όπως είναι η ένταξη των ΜΜΕ, με σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπού της:

Τροπολογία 1
Άρθρο 2 – σημείο 8
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «μικρομεσαία επιχείρηση» ή «ΜΜΕ»: 
εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από 250 
εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών 
που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή 
ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατ. ευρώ ή, για μια ΜΜΕ εγγεγραμμένη
σε κράτος μέλος το οποίο δεν έχει ως 
νόμισμα το ευρώ, τα ισοδύναμα ποσά στο 

διαγράφεται
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νόμιμα του εκάστοτε κράτους μέλους·

Τροπολογία 2
Άρθρο 3
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι συνεισηγήτριες αναγνωρίζουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές 
καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από πλευράς καινοτομίας. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και, συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
παρούσα οδηγία. Όλες οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον στόχο της 
οδηγίας, δεδομένης της οικονομικής σπουδαιότητας και των οικονομικών και κοινωνικών 
ευθυνών τους. 

Ερώτηση 2: Πώς μπορεί να αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί το άρθρο 4 σχετικά με τους 
δεσμευτικούς στόχους της οδηγίας;

α) Άρθρο 4 παράγραφος 1
Ως έχει, το άρθρο 4 αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαδικασίας για την επίτευξη των 
κατώτατων ορίων χωρίς ωστόσο να επιβάλει τα όρια αυτά. Επί του παρόντος, οι 
συνεισηγήτριες δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη σχετικά με το κατά πόσον αυτό είναι 
επαρκές. Για την τροποποίηση των σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας (άρθρο 4 ή αιτιολογική 
σκέψη 33) προτείνονται τα εξής:

Τροπολογία 3
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες που στα διοικητικά τους 
συμβούλια δεν έχουν συμμετοχή του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών κάνουν διορισμούς στις 
θέσεις αυτές, βάσει συγκριτικής ανάλυσης 
των προσόντων του κάθε υποψηφίου και 
εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες που στα διοικητικά 
τους συμβούλια δεν έχουν συμμετοχή του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών προσαρμόζουν τις 
διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής και 
διορισμού που εφαρμόζουν και 
επιτυγχάνουν το εν λόγω ποσοστό το 
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ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία 
κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το εν λόγω 
ποσοστό το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 
2020 ή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 
2018 στην περίπτωση εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών οι οποίες είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις.

αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020 ή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2018 στην 
περίπτωση εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών οι οποίες είναι δημόσιες 
επιχειρήσεις. Η διαδικασία βασίζεται σε 
συγκριτική ανάλυση των προσόντων του 
κάθε υποψηφίου με την εφαρμογή 
προκαθορισμένων, σαφών, ουδέτερα 
διατυπωμένων και χωρίς αμφισημία 
κριτηρίων.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 33
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Εκτός από τους δεσμευτικούς στόχους 
σε σχέση με τα μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη, και με στόχο να βελτιωθεί η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
διευθυντικές θέσεις που ασκούν 
καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης 
επίσης, πρέπει να ζητείται από τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν 
ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις 
θέσεις εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Σκοπός αυτών των 
δεσμεύσεων πρέπει να είναι η επίτευξη 
προόδου της κάθε επιχείρησης στην πράξη 
για την καλύτερη εκπροσώπηση των 
φύλων σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
κατάσταση.

(33) Εκτός από τους δεσμευτικούς στόχους 
σε σχέση με τα μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη, και με στόχο να βελτιωθεί η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
διευθυντικές θέσεις που ασκούν 
καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης 
επίσης, πρέπει να ζητείται από τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν 
ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις 
θέσεις εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Σκοπός αυτών των 
δεσμεύσεων πρέπει να είναι η επίτευξη 
προόδου της κάθε επιχείρησης στην πράξη 
για την καλύτερη εκπροσώπηση των 
φύλων σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους έως 
ότου επιτευχθεί ο στόχος του 40%. Για 
τον σκοπό αυτόν, η οδηγία προβλέπει 
εγγυήσεις για την έμπρακτη επίτευξη του 
στόχου της βελτίωσης της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων.

2. Άρθρο 4 παράγραφος 2
Οι συνεισηγήτριες θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθεί το άρθρο 4 παράγραφος 2. Διάταξη 
σύμφωνα με την οποία το ποσοστό εκπροσώπησης θα ήταν κατώτερο του 40% θα υπονόμευε 
την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων. Δύο πιθανοί τρόποι αναδιατύπωσης της 
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συγκεκριμένης παραγράφου είναι οι εξής:

Τροπολογία 5
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αριθμός των θέσεων μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίος
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 είναι ο πλησιέστερος 
αριθμός προς το ποσοστό του 40%, ο οποίος 
δεν υπερβαίνει ωστόσο το 49%.

2. Το ποσοστό των θέσεων μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 40%. 

Τροπολογία 6
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αριθμός των θέσεων μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίος 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 είναι ο πλησιέστερος 
αριθμός προς το ποσοστό του 40%, ο 
οποίος δεν υπερβαίνει ωστόσο το 49%.

2. Ο αριθμός των θέσεων μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίος 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 είναι ο πλησιέστερος 
αριθμός προς το ποσοστό του 40%, ο 
οποίος δεν υπερβαίνει ωστόσο το 50%.

3. Άρθρο 4 παράγραφος 3
Το τελευταίο μέρος της πρότασης είναι περιττό καθώς ήδη προβλέπεται, στο πρώτο μέρος 
αντικειμενική αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, κατά την επιλογή των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, δίνεται 
προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν λόγω 
υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με τον 
υποψήφιου του άλλου φύλου όσον αφορά την 
επάρκεια, τις ικανότητες και την 

3. Για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, κατά την επιλογή των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, δίνεται 
προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν λόγω 
υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με τον 
υποψήφιου του άλλου φύλου όσον αφορά την 
επάρκεια, τις ικανότητες και την 
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επαγγελματική επίδοση, εκτός εάν μια 
αντικειμενική αξιολόγηση που λαμβάνει 
υπόψη όλα τα κριτήρια για τον κάθε 
υποψήφιο χωριστά γέρνει την πλάστιγγα 
υπέρ του υποψηφίου του άλλου φύλου.

επαγγελματική επίδοση.

4. Άρθρο 4 παράγραφος 6
Η εξαίρεση ενός κλάδου μόνον επειδή κυριαρχείται από ένα φύλο θα είχε ως αποτέλεσμα την 
ενίσχυση της τάσης αυτής.

Τροπολογία 8 
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι εισηγμένες εταιρείες στις οποίες τα 
μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο του 
10% του εργατικού δυναμικού δεν 
υπόκεινται στον στόχο που ορίζεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλες οι εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωση βελτίωσης της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις. 
Ειδικότερα, η οδηγία παρέχει σε όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα ευελιξίας ως προς την 
υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου 
τους. Τέλος, τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη συνήθως ασκούν εποπτικά καθήκοντα και 
συνεισφέρουν στα γενικά διευθυντικά καθήκοντα, που δεν έχουν άμεση σχέση με τα κλαδικά 
ζητήματα.

Ερώτηση 3: Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι διατάξεις που αφορούν τις κυρώσεις;

Οι συνεισηγήτριες θεωρούν ότι θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το εάν θα πρέπει 
να προβλέπεται κλειστός ή ανοιχτός κατάλογος κυρώσεων, καθώς και σχετικά με τη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή τους, με βάση τις ακόλουθες 
προτάσεις τροποποιήσεων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner
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2. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και μπορούν να περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα μέτρα:

2. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία 10 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Evelyn Regner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αποκλεισμό της εισηγμένης εταιρείας 
από τη συμμετοχή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης των κρατών μελών και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαφάνεια των δημόσιων 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, οι εισηγμένες εταιρείες που δεν συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία πρέπει να αποκλείονται από τις δημόσιες 
συμβάσεις που υπηρετούν γενικό οικονομικό συμφέρον.


