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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

ιιι) Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0614),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 157 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0382/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη την από 13 Φεβρουαρίου 2013 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 
20132,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
                                               
1 ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 68.

2 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι ο 
καθοριστικότερος παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας και 
βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των
δημογραφικών προκλήσεων της ΕΕ, για 
τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την 
εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος 
έναντι τρίτων χωρών. Ο αριθμός των 
γυναικών με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης 
και ειδίκευσης αυξάνεται συνεχώς, όπως 
αποδεικνύει το γεγονός ότι το 60% των 
αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες.
Η παρατεινόμενη μη αξιοποίηση αυτού του 
δυναμικού σε θέσεις λήψης οικονομικών
αποφάσεων θα ισοδυναμούσε με αδυναμία 
πλήρους αξιοποίησης του ειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού.

(7) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι ο 
καθοριστικότερος παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της μεγέθυνσης μιας οικονομίας και 
βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων της ΕΕ, για 
τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την 
εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος 
έναντι τρίτων χωρών. Ο αριθμός των 
γυναικών με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης 
και ειδίκευσης αυξάνεται συνεχώς, όπως 
αποδεικνύει το γεγονός ότι το 60% των 
αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες.
Η παρατεινόμενη μη αξιοποίηση αυτού του 
δυναμικού σε διευθυντικές θέσεις
επιχειρήσεων και σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων θα ισοδυναμούσε με αδυναμία 
πλήρους αξιοποίησης του ειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σε εταιρικό επίπεδο, είναι ευρέως 
παραδεκτό ότι η παρουσία γυναικών στα 
συμβούλια επιχειρήσεων βελτιώνει την 
εταιρική διακυβέρνηση, διότι βελτιώνεται 

(8) Σε εταιρικό επίπεδο, είναι ευρέως 
παραδεκτό ότι η παρουσία γυναικών στα 
συμβούλια επιχειρήσεων βελτιώνει την 
εταιρική διακυβέρνηση, διότι βελτιώνεται 
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η ομαδική επίδοση και η ποιότητα της 
λήψης αποφάσεων χάρη σε ένα πολύμορφο 
και συλλογικό τρόπο σκέψης που 
ενσωματώνει ένα μεγαλύτερο φάσμα 
προσεγγίσεων και, ως εκ τούτου, 
επιτυγχάνει περισσότερο ισορροπημένες 
αποφάσεις. Πολυάριθμες μελέτες έχουν 
επίσης αποδείξει ότι υπάρχει θετική σχέση 
ανάμεσα στην πολυμορφία ως προς το 
φύλο σε ανώτατο διευθυντικό επίπεδο και 
την οικονομική απόδοση και την 
κερδοφορία μίας επιχείρησης. Η ενίσχυση 
της παρουσίας των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
επιχειρήσεων στην Ένωση θα έχει, 
συνεπώς, θετική επίπτωση στην απόδοση 
των εν λόγω επιχειρήσεων.

η ομαδική επίδοση και η ποιότητα της 
λήψης αποφάσεων χάρη σε ένα πολύμορφο 
και συλλογικό τρόπο σκέψης που 
ενσωματώνει ένα μεγαλύτερο φάσμα 
προσεγγίσεων, διαμορφώνει ένα πιο 
ενεργητικό επιχειρηματικό μοντέλο και, 
ως εκ τούτου, επιτυγχάνει περισσότερο 
ισορροπημένες αποφάσεις, με στόχο να 
αντικατοπτριστεί καλύτερα η κοινωνική 
πραγματικότητα και η πραγματικότητα 
των καταναλωτών. Πολυάριθμες μελέτες 
έχουν επίσης αποδείξει ότι υπάρχει θετική 
σχέση ανάμεσα στην πολυμορφία ως προς 
το φύλο σε ανώτατο διευθυντικό επίπεδο 
και την οικονομική απόδοση και την 
κερδοφορία μίας επιχείρησης. Η ενίσχυση 
της παρουσίας των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
επιχειρήσεων στην Ένωση, λόγω της 
σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής 
ευθύνης τέτοιων επιχειρήσεων, θα έχει, 
συνεπώς, θετική επίπτωση στην
οικονομική απόδοση των εν λόγω 
επιχειρήσεων. Πρέπει, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν και να ενισχυθούν μέτρα 
ενθάρρυνσης της επαγγελματικής ανόδου 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακόμη 
ότι η ισότητα στην αγορά εργασίας μπορεί 
να βελτιώσει ουσιαστικά την οικονομική 
ανάπτυξη. Η ενίσχυση της παρουσίας των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν 
επηρεάζει μόνο τις γυναίκες που 
διορίζονται στα συμβούλια, αλλά 

(9) Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακόμη 
ότι η ισότητα στην αγορά εργασίας μπορεί 
να βελτιώσει ουσιαστικά την οικονομική 
ανάπτυξη. Η ενίσχυση της παρουσίας των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν 
επηρεάζει μόνο τις γυναίκες που
διορίζονται στα συμβούλια, αλλά 
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συμβάλλει και στην προσέλκυση 
γυναικείων ικανοτήτων στην επιχείρηση
και διασφαλίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, ένα 
υψηλότερο ποσοστό γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων έχει 
θετική επίπτωση στον περιορισμό των 
διαφορών τόσο ως προς τα ποσοστά 
απασχόλησης όσο και στις αμοιβές των 
δύο φύλων. Η πλήρης αξιοποίηση του 
υπάρχοντος αποθέματος γυναικείων 
προσόντων θα συνιστούσε σημαντική 
βελτίωση όσον αφορά την απόδοση της 
επένδυσης στην εκπαίδευση και σε 
ατομικό επίπεδο και για τον δημόσιο 
τομέα. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
εταιρειών στην ΕΕ είναι μια χαμένη 
ευκαιρία για την επίτευξη μας 
μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης για 
τις οικονομίες των κρατών μελών.

συμβάλλει και στην προσέλκυση 
γυναικείων ικανοτήτων στην επιχείρηση,
διασφαλίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή και 
αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα διοίκησης και στο εργατικό 
δυναμικό. Συνεπώς, ένα υψηλότερο 
ποσοστό γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια επιχειρήσεων έχει θετική 
επίπτωση στον περιορισμό των διαφορών 
τόσο ως προς τα ποσοστά απασχόλησης 
όσο και στις αμοιβές των δύο φύλων. Η 
πλήρης αξιοποίηση του υπάρχοντος 
αποθέματος γυναικείων προσόντων θα 
συνιστούσε σημαντική βελτίωση όσον 
αφορά την απόδοση της επένδυσης στην 
εκπαίδευση και σε ατομικό επίπεδο και για 
τον δημόσιο τομέα. Η υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων εταιρειών στην ΕΕ είναι μια 
χαμένη ευκαιρία για την επίτευξη μας 
μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης για 
τις οικονομίες των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ενώ η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τα 
αξιοκρατικά κριτήρια για τις θέσεις μελών 
διοικητικών συμβουλίων διεξοδικά, η 
θέσπιση ορισμένων ελάχιστων προτύπων 
όσον αφορά την απαίτηση για εισηγμένες 
εταιρείες στις οποίες δεν υπάρχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων να λαμβάνουν 
αποφάσεις διορισμού των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών βάσει 
αντικειμενικής συγκριτικής αξιολόγησης 
των προσόντων των υποψηφίων σε όρους 
επάρκειας, ικανοτήτων και επαγγελματικής 

(14) Ενώ η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τα 
αξιοκρατικά κριτήρια για τις θέσεις μελών 
διοικητικών συμβουλίων διεξοδικά, η 
θέσπιση ορισμένων ελάχιστων προτύπων 
όσον αφορά την απαίτηση για εισηγμένες 
εταιρείες στις οποίες δεν υπάρχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων να λαμβάνουν 
αποφάσεις διορισμού των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών βάσει 
αντικειμενικής συγκριτικής αξιολόγησης 
των προσόντων των υποψηφίων σε όρους 
επάρκειας, ικανοτήτων και επαγγελματικής 
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επίδοσης, είναι αναγκαία για να επιτευχθεί 
η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών. Μόνο η εφαρμογή ενός μέτρου 
σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή 
πρακτικών επιπλοκών στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων.

επίδοσης, είναι αναγκαία για να επιτευχθεί 
η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών. Μόνο η εφαρμογή ενός
δεσμευτικού μέτρου σε επίπεδο Ένωσης
μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
σε ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή 
πρακτικών επιπλοκών στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, και να επιτρέψει στα 
εκτελεστικά και διοικητικά στελέχη να 
αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Ένωση πρέπει, συνεπώς, να θέσει 
ως στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων με στόχο τόσο την ώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων όσο και την επίτευξη 
πραγματικής ισότητας των φύλων στην 
αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επιδιώκεται με την επιβολή ελάχιστων 
απαιτήσεων για θετική δράση υπό μορφή 
δεσμευτικών στόχων όσον αφορά την 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων, 
εφόσον τα κράτη μέλη και άλλες χώρες 
που έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο έχουν 
επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα 
μειώνοντας την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών σε θέσεις λήψης οικονομικών 
αποφάσεων.

(16) Η Ένωση πρέπει, συνεπώς, να θέσει 
ως στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων με στόχο τόσο την ώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων όσο και την επίτευξη 
πραγματικής ισότητας των φύλων στην 
αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επιδιώκεται με την επιβολή ελάχιστων
κοινών απαιτήσεων της Ένωσης για 
θετική δράση υπό μορφή δεσμευτικών 
στόχων όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
φύλων στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων επιχειρήσεων, εφόσον τα 
κράτη μέλη και άλλες χώρες που έχουν 
επιλέξει αυτή τη μέθοδο έχουν επιτύχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα μειώνοντας την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις 
λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε πολύ μικρές, σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, ακόμη και αν 
αυτές είναι εισηγμένες εταιρείες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον στόχο της οδηγίας, δεδομένης 
της οικονομικής σπουδαιότητας και των οικονομικών και κοινωνικών ευθυνών τους.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα κράτη μέλη ασκούν δεσπόζουσα 
επιρροή στις εισηγμένες εταιρείες που 
είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 
16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια 
των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ 
κρατών μελών και δημοσίων επιχειρήσεων 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια στο εσωτερικό ορισμένων 
επιχειρήσεων. Λόγω αυτής της 
δεσπόζουσας επιρροής, έχουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα να επιφέρουν τις αναγκαίες 
αλλαγές ταχύτερα. Ως εκ τούτου, για τις 
εταιρείες αυτές, θα πρέπει να ορισθεί 
κοντινότερη ημερομηνία για την επίτευξη 

(23) Τα κράτη μέλη ασκούν δεσπόζουσα 
επιρροή στις εισηγμένες εταιρείες που 
είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 
16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια 
των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ 
κρατών μελών και δημοσίων επιχειρήσεων 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια στο εσωτερικό ορισμένων 
επιχειρήσεων. Λόγω αυτής της 
δεσπόζουσας επιρροής, έχουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα να επιφέρουν τις αναγκαίες 
αλλαγές ταχύτερα. Ως εκ τούτου, για τις 
εταιρείες αυτές, θα πρέπει να ορισθεί 
κοντινότερη ημερομηνία για την επίτευξη 
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του στόχου να αποτελούν τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το 40% των 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

του στόχου να αποτελούν τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το 40% των 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, 
σύμφωνα με τους κατάλληλους 
μηχανισμούς που καθορίζουν τα κράτη 
μέλη σε πλαίσιο τήρησης της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να καθοριστεί ο αριθμός των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που 
είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση με 
τον στόχο απαιτείται περαιτέρω 
εξειδίκευση, διότι, με βάση το μέγεθος 
των περισσότερων συμβουλίων, αυτό
είναι αριθμητικά εφικτό μόνο είτε αν
υπάρξει υπέρβαση είτε δεν επιτευχθεί το 
ακριβές ποσοστό του 40%. Συνεπώς, ο 
αριθμός των θέσεων διοικητικών 
στελεχών που είναι αναγκαίος για την 
τήρηση του στόχου πρέπει να είναι ο 
πλησιέστερος στο 40% αριθμός. 
Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν οι 
διακρίσεις του αρχικά 
υπερεκπροσωπούμενου φύλου, δεν πρέπει 
να υποχρεώνονται οι εισηγμένες εταιρείες 
να διορίζουν μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μισές ή 
τις περισσότερες θέσεις μη εκτελεστικών 
μελών διοικητικού συμβουλίου. Έτσι, 
μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου 
πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον μία θέση 
σε όργανα με τρία ή τέσσερα μη 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, 
τουλάχιστον δύο θέσεις σε όργανα με 
πέντε ή έξι μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη και τουλάχιστον τρεις θέσεις σε 
όργανα με επτά ή οκτώ μη εκτελεστικά 

(24) Όταν το μη εκτελεστικό συμβούλιο 
αποτελείται μόνο από τρία μέλη, είναι 
μαθηματικά αδύνατο να υπάρξει 
υπέρβαση του ποσοστού του 40% για 
αμφότερα τα φύλα. Για τον λόγο αυτό,
στις περιπτώσεις αυτές, μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου πρέπει να 
κατέχουν τουλάχιστον μία θέση σε όργανα 
με τρία ή τέσσερα μη εκτελεστικά 
διοικητικά στελέχη.
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διοικητικά στελέχη.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
η επιλογή των υποψηφίων με τα 
υψηλότερα προσόντα για θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
διεξάγεται με διαφανή διαδικασία που 
επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των 
προσόντων του κάθε υποψηφίου βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια 
επιλογής που θα μπορούσαν να 
εφαρμόζουν οι εταιρείες περιλαμβάνουν 
την επαγγελματική πείρα σε διαχειριστικά 
ή/και εποπτικά καθήκοντα, γνώσεις σε 
ειδικούς συναφείς τομείς, όπως τα 
οικονομικά, ο έλεγχος ή η διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, ηγετικά καθήκοντα 
και δεξιότητες επικοινωνίας και οι 
ικανότητες δικτύωσης. Πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, αν ο εν 
λόγω υποψήφιος διαθέτει τα ίδια προσόντα 
με τον υποψήφιο του άλλου φύλου όσον 
αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και 
την επαγγελματική επίδοση και εάν μια 
αντικειμενική εκτίμηση που λαμβάνει 
υπόψη όλα τα κριτήρια που αφορούν 
ειδικά τον κάθε υποψήφιο δεν γέρνει την 
πλάστιγγα υπέρ ενός υποψηφίου του άλλου 
φύλου.

(26) Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
η επιλογή των υποψηφίων με τα 
υψηλότερα προσόντα για θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
διεξάγεται με διαφανή διαδικασία που 
επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των 
προσόντων του κάθε υποψηφίου βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια 
επιλογής που θα μπορούσαν να 
εφαρμόζουν οι εταιρείες περιλαμβάνουν 
την επαγγελματική πείρα σε διαχειριστικά 
ή/και εποπτικά καθήκοντα, γνώσεις σε 
ειδικούς συναφείς τομείς, όπως τα 
οικονομικά, ο έλεγχος ή η διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, ηγετικά καθήκοντα, η 
διεθνής εμπειρία και δεξιότητες 
επικοινωνίας και οι ικανότητες δικτύωσης.
Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον 
υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου, αν ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει 
τα ίδια προσόντα με τον υποψήφιο του 
άλλου φύλου όσον αφορά την επάρκεια, 
τις ικανότητες και την επαγγελματική 
επίδοση και εάν μια αντικειμενική 
εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα 
κριτήρια που αφορούν ειδικά τον κάθε 
υποψήφιο δεν γέρνει την πλάστιγγα υπέρ 
ενός υποψηφίου του άλλου φύλου.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εφόσον η σύνθεση του εργατικού 
δυναμικού ως προς τα δύο φύλα έχει 
άμεση επίπτωση στη διαθεσιμότητα 
υποψηφίων του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι, όταν τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο του 
10% του εργατικού δυναμικού, δεν θα 
πρέπει να ζητείται από την εκάστοτε 
εταιρεία να τηρεί τον στόχο που ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

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.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν 
από τις εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν, 
σε ετήσια βάση στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, πληροφορίες σχετικά με την 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλιά τους καθώς και στοιχεία για τον 
τρόπο που μπόρεσαν να επιτύχουν τους 
στόχους που ορίζονται στην παρούσα

(34) Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν 
από τις εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν, 
σε ετήσια βάση στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, πληροφορίες σχετικά με την 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλιά τους καθώς και στοιχεία για τον 
τρόπο που μπόρεσαν να επιτύχουν τους 
στόχους που ορίζονται στην παρούσα 
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οδηγία, ώστε να είναι σε θέση να 
αξιολογούν την πρόοδο της κάθε 
εισηγμένης εταιρείας ως προς τη ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να δημοσιεύονται και, εάν η εν λόγω 
επιχείρηση δεν τηρήσει τον στόχο, η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή 
των μέτρων τα οποία έχει λάβει και εκείνα 
που προτίθεται να λάβει στο μέλλον για να 
επιτύχει τον στόχο.

οδηγία, ώστε να είναι σε θέση να 
αξιολογούν την πρόοδο της κάθε 
εισηγμένης εταιρείας ως προς τη ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να δημοσιεύονται και, εάν η εν λόγω 
επιχείρηση δεν τηρήσει τον στόχο, η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή 
των μέτρων τα οποία έχει λάβει και εκείνα 
που προτίθεται να λάβει στο μέλλον για να 
επιτύχει τον στόχο. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις που δεν κατόρθωσαν να 
συμμορφωθούν με τους στόχους ή τις 
δεσμεύσεις πρέπει να παρέχουν 
αιτιολόγηση της μη συμμόρφωσής τους, 
καθώς και περιγραφή των συγκεκριμένων 
μέτρων που έχουν λάβει μέχρι τώρα και 
που προτίθενται να λάβουν στο μέλλον για 
να επιτύχουν τον στόχο.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο στόχος που πρέπει να 
επιτύχουν οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει 
να είναι χρονικά περιορισμένος και να 
παραμένει σε ισχύ μόνο μέχρις ότου 
επιτευχθεί διατηρήσιμη πρόοδος όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στα 
συμβούλια επιχειρήσεων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει 
τακτικά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να υποβάλλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η οδηγία θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2028. Η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει, στην επανεξέτασή της, εάν 
είναι απαραίτητο να παραταθεί η διάρκεια 
της οδηγίας και μετά από αυτή την 

(39) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο στόχος που πρέπει να 
επιτύχουν οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει 
να είναι χρονικά περιορισμένος και να 
παραμένει σε ισχύ μόνο μέχρις ότου 
επιτευχθεί διατηρήσιμη πρόοδος όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στα 
συμβούλια επιχειρήσεων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει 
τακτικά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να υποβάλλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η οδηγία θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2028. Η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει, στην επανεξέτασή της, εάν 
είναι απαραίτητο να παραταθεί η διάρκεια 
της οδηγίας και μετά από αυτή την 
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ημερομηνία. ημερομηνία. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 
προκειμένου να τους ενημερώσουν 
αποτελεσματικά για τη σπουδαιότητα, τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών θα 
συνέβαλε σημαντικά στην 
ευαισθητοποίηση στους κόλπους των μη 
εισηγμένων εταιρειών και θα τις 
ενθάρρυνε να επιτύχουν με προορατικό 
τρόπο την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «εισηγμένη εταιρεία»: εταιρεία
εγγεγραμμένη σε ένα κράτος μέλος οι
κινητές αξίες της οποίας είναι δεκτές προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

(1) «εισηγμένη εταιρεία»: εταιρεία που 
έχει την έδρα της σε ένα κράτος μέλος και
οι μετοχές της οποίας είναι δεκτές προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «μικρομεσαία επιχείρηση» ή «ΜΜΕ»: 
εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από 
250 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο 

διαγράφεται
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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 νόμιμα του εκάστοτε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Εξαίρεση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων
Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

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%. Εάν το μη 
εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται μόνο 
από τρία μέλη, η αναλογία ένας προς δύο 
είναι επαρκής.

Or. en
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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.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

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

Or. en

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.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή τις ατομικές δεσμεύσεις 

3. Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή τις ατομικές δεσμεύσεις 
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που έχει αναλάβει η ίδια σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνουν τους λόγους για τους 
οποίους δεν τηρήθηκαν οι στόχοι ή οι 
δεσμεύσεις και περιγραφή των μέτρων τα 
οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η 
εταιρεία για να τηρήσει τους στόχους ή τις 
δεσμεύσεις της.

που έχει αναλάβει η ίδια σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
παρέχει δήλωση με τους λόγους για τους 
οποίους δεν τηρήθηκαν οι στόχοι ή οι 
δεσμεύσεις και περιγραφή των μέτρων τα 
οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η 
εταιρεία για να τηρήσει τους στόχους ή τις 
δεσμεύσεις της. Η εξήγηση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 2 πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο αρμόδιος 
φορέας ή οι φορείς που ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (αναδιατύπωση) είναι επίσης 
αρμόδιοι για την προβολή, την ανάλυση, 
την παρακολούθηση και την προάσπιση 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων 
εταιρειών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο αρμόδιος 
φορέας ή οι φορείς που ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (αναδιατύπωση) είναι επίσης 
αρμόδιοι για την προβολή, την ανάλυση, 
την παρακολούθηση και την προάσπιση 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων 
εταιρειών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ba) αποκλεισμός από τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών για δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

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.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

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 μεταξύ ανδρών και γυναικών που εξακολουθούν να 
παρατηρούνται στις ανώτατες διευθυντικές θέσεις των εταιρειών. Η προτεινόμενη οδηγία 
συμβάλλει στη διαφύλαξη της αρχής της ισότητας ως θεμελιώδους αξίας της ΕΕ και συνιστά 
υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα και όλους 
τους τομείς της οικονομικής ζωής, όπως έχει υπενθυμίσει σε πολλές περιπτώσεις το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το 1984 και το 1996, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε δύο συστάσεις με τις οποίες 
ενθάρρυνε τον ιδιωτικό τομέα να αυξήσει την παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της 
λήψης αποφάσεων και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα εν προκειμένω. Τον 
Μάρτιο 2011, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τις πιο σημαντικές εισηγμένες εταιρείες της 
ΕΕ και εξέδωσε έγγραφο με τίτλο «Παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια: μια 
υπόσχεση για την Ευρώπη», το οποίο θα μπορούσαν να υπογράψουν οι εταιρείες ούτως ώστε 
να αναλάβουν τη δέσμευση να αυξήσουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα συμβούλιά 
τους κατά 30% έως το 2015 και κατά 40% έως το 2020. Ωστόσο, ένα έτος αργότερα, μόνο 24 
εταιρείες είχαν υπογράψει την υπόσχεση.

Σε γενικές γραμμές η πρόοδος όσον αφορά την αύξηση της παρουσίας των γυναικών υπήρξε 
πολύ αργή1 σε ολόκληρη την ΕΕ και ο ρυθμός βελτίωσης υπήρξε άνισος και κυμάνθηκε 
ανομοιόμορφα μεταξύ 5% και 25%. Για τους λόγους αυτούς, οι συνεισηγήτριες είναι 
πεπεισμένες ότι οι ευρωπαϊκές νομοθετικές αρχές θα έπρεπε να εγκρίνουν την κατάλληλη 
νομοθεσία. 

Οι συνεισηγήτριες θεωρούν ότι το άρθρο 157 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ αποτελεί την 
κατάλληλη 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. Τούτο επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων κατά τη συνεδρίασή της της 20ής Ιουνίου 2013.

Η σημασία της έγκρισης νομοθεσίας της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, τα κράτη μέλη ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της ισότητας των φύλων. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν δοκιμάσει τρόπους βελτίωσης των χαμηλών ποσοστών συμμετοχής των γυναικών 

                                               
1 Μεταξύ 2003 και 2011, το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αυξήθηκε από 8,5% σε 13,7%, 
δηλαδή κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από οκτώ έτη. Τούτο αντιπροσωπεύει έναν 
αργό μέσο ρυθμό αλλαγής της τάξης των 0,6 ποσοστιαίων μονάδων κατ΄ έτος. (Πηγή: Βλ. έκθεση προόδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)
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στα διοικητικά συμβούλια, εγκρίνοντας νομοθεσία1 και επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο 
σημαντικά τη διαδικασία επίτευξης ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στα 
συμβούλια. Άλλα έχουν απλώς ενθαρρύνει τις προορατικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι εταιρείες, οι οποίες έχουν μεν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες αλλά εξακολουθούν 
να είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.  Κατά συνέπεια, αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπάρχει ετερογένεια σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο από άποψη μέτρων όσο και 
από άποψη αποτελεσμάτων.

Στη Γαλλία, το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των γαλλικών εταιρειών 
CAC 40 αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε 22,3% μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και 
Ιανουαρίου 2012. Στην Ιταλία, όπου εγκρίθηκε το 2011 νόμος που απαιτεί από τις εισηγμένες 
και τις κρατικές εταιρείες να έχουν γυναίκες στο ένα τρίτο των θέσεων των διοικητικών και 
εποπτικών συμβουλίων έως το 2015, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών της τάξης των 4,9 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 
Ιανουαρίου 2012 και Οκτωβρίου 2012.

Σε άλλα κράτη μέλη, η αυτορρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, οι εθελοντικοί στόχοι και οι 
πρωτοβουλίες εταιρικής διακυβέρνησης (όπως οι κώδικες συμπεριφοράς2) αποσκοπούσαν 
στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διορίζουν περισσότερες γυναίκες σε ανώτατες θέσεις.

Τα θετικά αποτελέσματα των δεσμευτικών στόχων αποτελούν απτή απόδειξη του γεγονότος 
ότι οι εταιρείες μπορούν να συμμορφώνονται με τα μέτρα που εξασφαλίζουν ισόρροπες ως 
προς την εκπροσώπηση των φύλων προσλήψεις. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι στα 
κράτη μέλη στα οποία δεν έχουν ληφθεί δεσμευτικά μέτρα, οι εταιρείες εξακολουθούν να 
απέχουν από την επίτευξη αποδεκτής ισορροπίας 

Είναι ουσιώδης ή θέσπιση στέρεου κοινού πλαισίου για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες, αλλά και για την κινητικότητα και τις επαγγελματικές 
προοπτικές των ανδρών και γυναικών με υψηλά προσόντα που κατέχουν θέσεις σε φορείς 
λήψης αποφάσεων. 

Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει η ΕΕ σε μια ευάλωτη συγκυρία οικονομικής κρίσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
όλο το ανθρώπινο κεφάλαιο για την επίτευξη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και 
μεγαλύτερης οικονομικής απόδοσης των εταιρειών. Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν σε 
περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια συμβάλλουν 
στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.  

                                               
1 Το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία έθεσαν σε εφαρμογή δεσμευτικές ποσοστώσεις με κυρώσεις, ενώ η 
Ολλανδία και η Ισπανία έθεσαν σε εφαρμογή ποσοστώσεις χωρίς κυρώσεις. Επιπλέον, η Δανία, η Φιλανδία, η 
Ελλάδα, η Αυστρία και η Σλοβενία έχουν θέσει σε εφαρμογή ρυθμίσεις σχετικά με τις κρατικές εταιρείες. 
(Πηγή: Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

2 Στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Φιλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην 
Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στο ΗΒ, οι εθνικοί κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης 
ενθαρρύνουν σε διαφορετικό βαθμό την διαφοροποίηση με βάση το φύλο στα διοικητικά συμβούλια των 
εταιρειών.
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Η προτεινόμενη οδηγία 

Η πρόταση, η οποία βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης όσον 
αφορά την αξιοκρατία και των κοινών διαδικασιών και στόχων έχει ισχυρή προστιθέμενη 
αξία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία θα 
δημιουργήσει περιορισμένους διοικητικούς φραγμούς για τις εταιρείες. Η οδηγία θα 
ενισχύσει την κοινωνική δικαιοσύνη στην αγορά εργασίας και θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, μέσω της πλήρους αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, δεξιοτήτων και 
δυνατοτήτων, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕ.

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση συνάδει με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Σκοπός της οδηγίας:
Η πρόταση περιλαμβάνει σαφή στόχο της κάλυψης τουλάχιστον του 40% των θέσεων μη 
διοικητικών στελεχών με μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε όλες τις εισηγμένες 
εταιρείες και θέσπισης κατάλληλου πλαισίου ώστε τα κράτη μέλη και οι εταιρείες να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες με στόχο την προαγωγή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια όλων των εισηγμένων εταιρειών. Θα 
βελτιώσει την εταιρική διακυβέρνηση, προσφέροντας στις γυναίκες περισσότερες 
δυνατότητες ανάληψης διευθυντικών θέσεων σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και θα ενισχύσει 
την οικονομική απόδοση των εταιρειών με τα προσόντα τους.

Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας:
Οι συνεισηγήτριες λαμβάνουν υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση οδηγίας προωθεί ένα προσωρινό 
μέτρο για τη χάραξη σαφούς κοινής στρατηγικής για όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την 
επίτευξη του εξής κοινού στόχου: επίτευξη του στόχου της κάλυψης τουλάχιστον του 40% 
των θέσεων μη διοικητικών στελεχών με μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου έως το 2020 
στις ιδιωτικές εισηγμένες εταιρείας και έως το 2018 στις δημόσιες εισηγμένες εταιρείες.

Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους τις εθνικές ιδιαιτερότητες 
κατά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
συνεργαστούν στενά με τις εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί που θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου του 40% 
και την ταυτόχρονη τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία.  

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη αποτελεσματικό σύστημα, θα είναι σε θέση να το 
διατηρήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εξίσου αποτελεσματικό με το προτεινόμενο 
σύστημα όσον αφορά τον στόχο της κάλυψης τουλάχιστον του 40% των θέσεων μη 
διοικητικών στελεχών με μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου.  Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις εταιρείες που 
παραβιάζουν την οδηγία. 

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 εξασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις εταιρείες.
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Ειδικές διατάξεις για εισηγμένες εταιρείες που αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις 
Οι απαιτήσεις για δικαιοσύνη και διαφάνεια είναι πιο επιτακτικές όσον αφορά τις εταιρείες 
και τις επιχειρήσεις που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει στο κράτος, οι οποίες μπορούν να 
χαρακτηριστούν δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο (β) της 
οδηγίας της Επιτροπής 2006/111/ΕΚ της 16ης Νοεμβρίου 2006.   Δηλαδή, κάθε επιχείρηση 
στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν άμεση ή έμμεση δεσπόζουσα επιρροή 
λόγω της κυριότητας της επιχείρησης, της χρηματοδοτικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή 
βάσει των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της. Δεδομένων της οικονομικής και 
κοινωνικής ευθύνης αυτών των επιχειρήσεων, είναι ουσιώδες να υπάρχουν ενισχυμένη 
διαφάνεια και ισότητα. Επιπλέον, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο δημόσιος τομέας λειτουργεί ως 
υπόδειγμα στην κοινωνία και πρέπει να αντανακλά την αξιοκρατία και την κοινωνική 
δικαιοσύνη. Τα κράτη μέλη ασκούν δεσπόζουσα επιρροή σε αυτές τις επιχειρήσεις και 
διαθέτουν, συνεπώς, περισσότερα μέσα για να επιφέρουν την αλλαγή συντομότερα. Από την 
άποψη αυτή, η ισότητα των φύλων και η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
οικονομικών αποφάσεων αποτελεί ουσιαστικό στόχο των εταιριών που ανήκουν στο κράτος. 
Για τον λόγο αυτόν, η προτεινόμενη οδηγία επιβάλλει συμμόρφωση αυτών των εταιρειών με 
την υποχρέωση της ισόρροπης εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια νωρίτερα από τον 
ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα έως το 2018.

Κύρια σημεία της πρότασης των συνεισηγητριών: 

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής:
Οι συνεισηγήτριες τονίζουν τη σημασία της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
ούτως ώστε να αυξηθούν αποτελεσματικά η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπός της σε όλες τις 
εισηγμένες εταιρείες. 

- Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, όλες οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να συμμορφωθούν με 
τον στόχο που ορίζεται στην οδηγία. Η απαίτηση αυτή δικαιολογείται τόσο λόγω των 
οικονομικών και κοινωνικών ευθυνών τους όσο και λόγω της οικονομικής σημασίας τους.

- Συμπερίληψη των κλάδων που κυριαρχούνται από ένα φύλο: οι εισηγμένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς πρέπει να συμμορφώνονται με τον στόχο της 
οδηγίας, δεδομένης της οικονομικής σπουδαιότητας και των οικονομικών και κοινωνικών 
ευθυνών τους.

Δεσμευτική διαδικασία:
Οι συνεισηγήτριες υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η οδηγία ορίζει για τα 
κράτη μέλη και τις εταιρείες υποχρέωση να παρέχουν τα μέσα για την επίτευξη του στόχου 
μέσω της θέσπισης ουσιαστικών μέτρων.

Αυξημένη διαφάνεια στη διαδικασία διορισμού/επιλογής των μη εκτελεστικών στελεχών των 
διοικητικών συμβουλίων:
Οι συνεισηγήτριες υποστηρίζουν θερμά την ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία 
διορισμού και επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι αυτός είναι ο 
μοναδικός τρόπος αποτελεσματικής εξασφάλισης της πολυμορφίας και της επιλογής με βάση 
αξιοκρατικά κριτήρια.
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Ισόρροπη εκπροσώπηση: 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων, οι συνεισηγήτριες πιστεύουν 
ότι οι εταιρείες θα έπρεπε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να επιτύχουν 
εκπροσώπηση της τάξης του 40% τουλάχιστον του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Όταν το μη 
εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται μόνο από τρία μέλη, με αποτέλεσμα η επίτευξη της 
ποσόστωσης του 40% για κάθε φύλο να είναι αδύνατη, θα αρκεί μια αναλογία ένα προς δύο. 

Παράλειψη συμμόρφωσης:
Οι συνεισηγήτριες πιστεύουν ότι οι εταιρείες που δεν έχουν συμμορφωθεί πρέπει να εξηγούν 
τους λόγους για τους οποίους δεν επέτυχαν τους στόχους ή δεν ανταποκρίθηκαν στις 
δεσμεύσεις και να προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα που πρόκειται να λάβουν για την 
αποτελεσματική εξασφάλιση της επίτευξης του στόχου της βελτίωσης της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων.

Κυρώσεις:
Επιπλέον, οι συνεισηγήτριες υπογραμμίζουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ότι θα 
υπόκεινται σε ουσιαστικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις οι εισηγμένες εταιρείες που 
δεν έχουν καταστρώσει, δεν εφαρμόζουν ή δεν τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον 
διορισμό ή την εκλογή μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Προτείνουν να προστεθεί ο 
αποκλεισμός από τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις στον 
κατάλογο των πιθανών κυρώσεων που προτείνει η Επιτροπή.

Οι συνεισηγήτριες υπογραμμίζουν τη σημασία μιας αποτελεσματικής παρακολούθησης και 
αναθεώρησης. Για τον σκοπό αυτό, είναι ουσιώδες για τα κράτη μέλη να υποβάλλουν από το 
2017 και μετά και στη συνέχεια ανά διετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.

Ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία και της αποτελεσματικότητάς της: 
Οι συνεισηγήτριες είναι πεπεισμένες ότι πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες να 
ενημερώνονται επαρκώς και αποτελεσματικά σχετικά με τον αντίκτυπο της οδηγίας τόσο 
στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.  Αυτές οι ενημερωτικές εκστρατείες θα είναι 
ουσιώδεις ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι  μη εισηγμένες εταιρείες και να 
ενθαρρυνθούν να επιτύχουν με προορατικό τρόπο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.


