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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2012 η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την προαγωγή της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Το προηγούμενο έτος είχε δοθεί μια τελευταία 
ευκαιρία στις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ να προβούν σε αυτορρύθμιση υπέρ της αύξησης 
του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, όταν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Reding κάλεσε τις εν λόγω εταιρείες να υπογράψουν την «Επίσημη δέσμευση για την 
προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» τον Μάρτιο του 2011. 
Μόνο 24 εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη υπέγραψαν τη δέσμευση. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον διαρκώς χαμηλό αριθμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών και την προφανή 
αποτυχία της αυτορρύθμισης να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση τις τελευταίες 
δεκαετίες, ήλθε η ώρα για την ανάληψη νομοθετικής δράσης.

Πεδίο εφαρμογής: εκτελεστικά - μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη
Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει η οδηγία να ισχύει στο σύνολό της 
τόσο για τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Οι διατάξεις της εν 
λόγω οδηγίας δεν συνιστούν αδικαιολόγητη παρέμβαση στην καθημερινή διαχείριση μιας 
επιχείρησης, εφόσον οι εταιρείες διατηρούν την ελευθερία να επιλέγουν υποψηφίους βάσει 
της ποιότητας ή άλλων σημαντικών στοιχείων.  Το ποσοστό των εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών που είναι γυναίκες είναι εξαιρετικά χαμηλό (10% το 2013 σε σύγκριση με το 17% 
για τα μη εκτελεστικά στελέχη). Επομένως, τα βασικά άρθρα της οδηγίας που αφορούν την 
προσαρμογή της διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα διοικητικά στελέχη. 

Ποικιλομορφία διαδικασιών
Στην πρόταση της Επιτροπής έμφαση αποδίδεται στον συγκεκριμένο τρόπο επιλογής των 
υποψηφίων για τις θέσεις στα διοικητικά συμβούλια. Ο τρόπος αυτός θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ουδετερότητα και να βασίζεται στα προσόντα του ατόμου. 
Εντούτοις, ο τρόπος επιλογής των μελών ενός διοικητικού συμβουλίου δεν παρουσιάζει 
πάντοτε ομοιότητες με τη διαδικασία πρόσληψης των απλών υπαλλήλων. Σε ορισμένα κράτη 
μέλη, για παράδειγμα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται ή εκλέγονται από 
τους εργαζόμενους ή τα μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως ισχύει στη Γερμανία με το 
σύστημα που αποκαλείται ‘Mitbestimmung’. Επιπλέον, τα επιμέρους προσόντα του ατόμου 
δεν είναι πάντοτε το μοναδικό συναφές κριτήριο. Σημαντικός ή καθοριστικός παράγοντας 
κατά την τελική επιλογή διοικητικών στελεχών μπορεί να είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των 
διαφόρων δεξιοτήτων, της εμπειρογνωσίας, της εθνικότητας ή των ζητημάτων 
εκπροσώπησης. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι επιχειρήσεις έχουν ζητήσει μεγαλύτερη 
ευελιξία κατά τον διορισμό ή την επιλογή στελεχών.
Επομένως, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
να παρέχεται στα κράτη μέλη και στις εταιρείες η ελευθερία να προσαρμόζουν την εκάστοτε 
διαδικασία επιλογής ή διορισμού, εστιάζοντας παράλληλα στο αποτέλεσμα. Οι προσαρμογές 
μπορούν να εκφραστούν με διάφορους τρόπους και μπορεί να αφορούν τη διαδικασία 
διορισμού, πρόσληψης και επιλογής, εφόσον στόχος τους είναι πάντοτε η επίτευξη του 
τελικού αποτελέσματος, δηλαδή της εκπροσώπησης των γυναικών κατά 40% στα διοικητικά 
συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών.

Εστίαση στη συνολική διαδικασία πρόσληψης
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Η πρόταση της Επιτροπής εστιάζει αποκλειστικά στην επιμέρους επιλογή υποψηφίων για 
θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Εντούτοις, η πρόσληψη ενός μέλους διοικητικού 
συμβουλίου δεν ξεκινά στο στάδιο της επιλογής· ξεκινά στο στάδιο της διαμόρφωσης μιας 
δεξαμενής υποψηφίων από τους οποίους θα γίνει η επιλογή. Εάν αυτή η δεξαμενή υποψηφίων 
δεν περιλαμβάνει αρκετές ικανές και κατάλληλες γυναίκες, εξακολουθεί να είναι απίθανο να 
επιλεγεί μια γυναίκα, έστω και εάν τα κριτήρια επιλογής είναι απολύτως ουδέτερα ως προς το 
φύλο. 
Επομένως, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει να συμπεριληφθεί αυτή η 
δεξαμενή υποψηφίων στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες που δεν 
επέλεξαν γυναίκες, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των γυναικών στη δεξαμενή υποψηφίων, καθώς και 
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής υποψηφίου και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η εν λόγω 
εταιρεία ώστε να διασφαλίσει επαρκώς καταρτισμένους και κατάλληλους υποψηφίους από το 
υποεκπροσωπούμενο φύλο στις επακόλουθες διαδικασίες.

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και διατύπωσης εξηγήσεων
Η οδηγία θα πρέπει να απευθύνεται στις επιχειρήσεις αυτές που δεν καταβάλλουν επαρκή 
προσπάθεια ή δεν επιτυγχάνουν επαρκή αποτελέσματα για την προαγωγή της ισότητας των 
φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της παρούσας 
γνωμοδότησης θα ήθελε να γίνεται διάκριση μεταξύ των εταιρειών με καλές επιδόσεις και 
των εταιρειών με κακές επιδόσεις. Όλες οι εταιρείες θα υποχρεούνται να παρέχουν σε ετήσια 
βάση δεδομένα σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια στο 
πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών τους και έναντι των αρμόδιων εθνικών αρχών. Εάν οι 
εταιρείες έχουν διορίσει κάποιον από το υπερεκπροσωπούμενο φύλο, αυξάνονται οι 
υποχρεώσεις τους για δημοσιοποίηση, υποβολή εκθέσεων και διατύπωση εξηγήσεων. 
Οφείλουν να δημοσιοποιούν τη σύνθεση ως προς το φύλο της δεξαμενής υποψηφίων και τους 
λόγους και τα κριτήρια που υπαγόρευσαν την εκάστοτε επιλογή υπέρ του υποψηφίου από το 
υπερεκπροσωπούμενο φύλο, καθώς και να υποβάλλουν μέτρα υπέρ της καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη δεξαμενή υποψηφίων και υπέρ της αύξησης των 
πιθανοτήτων διορισμού διοικητικών στελεχών από το υποεκπροσωπούμενο φύλο στο μέλλον. 

Ρήτρα αναστολής
Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αποφυγή της παρέμβασης στα υφιστάμενα εθνικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την αύξηση της ποικιλόμορφης εκπροσώπησης των φύλων στα 
διοικητικά συμβούλια. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα για τα κράτη μέλη να αναστέλλουν την εφαρμογή ορισμένων βασικών άρθρων 
της οδηγίας. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι μέτρα εθελούσιας εφαρμογής ή άλλου τύπου 
μέτρα επίσης θα επιφέρουν την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας, θα πρέπει να διαθέτει 
την ελευθερία να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Εντούτοις, προτείνεται η ενίσχυση των 
διασφαλίσεων ότι η εθνική πολιτική είναι εξίσου αποτελεσματική για την επίτευξη του 
στόχου του 40% της οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, η αναστολή αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
στην έγκριση της Επιτροπής. Εάν, επιπλέον, ο ενδιάμεσος στόχος της εκπροσώπησης των 
γυναικών κατά 30% στα διοικητικά συμβούλια δεν έχει επιτευχθεί έως το 2017, η οδηγία θα 
τεθεί σε ισχύ αυτόματα για το εν λόγω κράτος μέλος.

Κυρώσεις και κίνητρα
Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής να 
χορηγείται στα κράτη μέλη η βασική αρμοδιότητα επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών 
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και αποτρεπτικών κυρώσεων. Εντούτοις, μπορούν να θεσπιστούν πρόσθετα κίνητρα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ανταμείβουν τις εταιρίες υιοθετώντας την επίτευξη του 
στόχου του 40% ως κριτήριο ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Επιπροσθέτως, τα θεσμικά 
όργανα της Επιτροπής θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα αναθέτοντας συμβάσεις μόνο σε 
εταιρείες που έχουν επιτύχει τον στόχο του 40%. Η συμμόρφωση με την οδηγία (χωρίς να 
συγχέεται με την επίτευξη του απώτατου στόχου) θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταβολή χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών

σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
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ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3, ιδίως τα άρθρα 8 και 157 παράγραφος 3 
και 4,

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της 
σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW),

Or. en
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Τροπολογία 6
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 μιας οικονομίας, για 
τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Υπάρχει 
μεγάλος αριθμός γυναικών με υψηλό 
βαθμό εκπαίδευσης και ειδίκευσης, όπως 
αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, 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.

Or. en

Τροπολογία 7
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 

(14) 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, αλλά 
απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες στις 
οποίες δεν υπάρχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων να 
προσαρμόσουν τις διαδικασίες 
πρόσληψης, επιλογής και διορισμού που 
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εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
βάσει αντικειμενικής συγκριτικής 
αξιολόγησης των προσόντων των 
υποψηφίων σε όρους επάρκειας, 
ικανοτήτων και επαγγελματικής 
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.

εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας 
αποφάσεις διορισμού διοικητικών 
στελεχών που συμβάλλουν στην επίτευξη 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στις θέσεις 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.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Όλα τα συστήματα διοίκησης 
επιχειρήσεων κάνουν διάκριση ανάμεσα σε 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, τα οποία 
ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση 
της επιχείρησης, και σε μη εκτελεστικά 
στελέχη που δεν ασχολούνται με την 
καθημερινή διαχείριση αλλά ασκούν 
εποπτικά καθήκοντα. Οι ποσοτικοί στόχοι 
που προβλέπει η παρούσα οδηγία πρέπει 
να εφαρμόζονται μόνο στα μη εκτελεστικά 
διοικητικά στελέχη, με στόχο να 
επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία 
ανάμεσα στην ανάγκη να υπάρχει 
μεγαλύτερη πολυμορφία ως προς τα φύλα 
στα διοικητικά συμβούλια και στην 
ανάγκη να περιορίζεται στο ελάχιστο ή 
παρέμβαση την καθημερινή διαχείριση 
μιας εταιρείας. Εφόσον τα μη 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη ασκούν 
εποπτικά καθήκοντα, είναι επίσης 
ευκολότερο να προσλαμβάνονται
υποψήφιοι με τα αναγκαία προσόντα 

(20) Όλα τα συστήματα διοίκησης 
επιχειρήσεων κάνουν διάκριση ανάμεσα σε 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, τα οποία 
ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση 
της επιχείρησης, και σε μη εκτελεστικά 
στελέχη που δεν ασχολούνται με την 
καθημερινή διαχείριση αλλά ασκούν 
εποπτικά καθήκοντα. Οι ποσοτικοί στόχοι 
που προβλέπει η παρούσα οδηγία πρέπει 
να εφαρμόζονται στα μη εκτελεστικά 
διοικητικά στελέχη και για τα εκτελεστικά 
διοικητικά στελέχη θα πρέπει να ισχύουν 
επιπρόσθετα μέτρα.
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εκτός της επιχείρησης και, σε μεγάλο 
βαθμό, και εκτός του συγκεκριμένου 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση: αυτό έχει σημασία για τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας στους 
οποίους παρατηρείται ειδική 
υποεκπροσώπηση των μελών ενός 
συγκεκριμένου φύλου στο εργατικό 
δυναμικό.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Σε ορισμένα κράτη μέλη, ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών μπορεί ή πρέπει να 
διορίζεται ή να εκλέγεται από τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης ή/και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι 
δεσμευτικοί στόχοι βάσει της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα 
μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των εργαζομένων. Εντούτοις, οι 
πρακτικές διαδικασίες που θα 
διασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των 
στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι ορισμένα μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη είναι εκπρόσωποι εργαζομένων, 
πρέπει να καθορίζονται από το οικείο 
κράτος μέλος.

(21) Σε ορισμένα κράτη μέλη, ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών μπορεί ή πρέπει να 
διορίζεται ή να εκλέγεται από τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης ή/και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι 
δεσμευτικοί στόχοι βάσει της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα 
διοικητικά στελέχη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των εργαζομένων. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ποικιλομορφία των διαδικασιών επιλογής 
που απαντώνται στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22



PE508.089v01-00 10/30 PA\931912EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Στις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση 
θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση να 
παρέχουν τα μέσα για κατάλληλες 
διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων όσον αφορά τη 
σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων 
τους ως προς τα δύο φύλα. Οι εισηγμένες 
εταιρείες στα διοικητικά συμβούλια των 
οποίων η συμμετοχή του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι 
μικρότερη του 40% σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
πρέπει να κάνουν διορισμούς στις θέσεις 
αυτές βάσει συγκριτικής ανάλυσης των 
προσόντων του κάθε υποψηφίου και 
εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, 
ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς 
αμφισημία κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το 
εν λόγω ποσοστό έως την 1η Ιανουαρίου 
2020. Κατά συνέπεια, η οδηγία θεσπίζει 
τον στόχο της συμμετοχής του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έως 
την ημερομηνία αυτή. Ο στόχος αυτός 
αφορά καταρχήν μόνον τη συνολική 
πολυμορφία ως προς τα φύλα στα μη 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη και δεν 
παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη επιλογή 
μεμονωμένων διευθυντών από μια 
ευρύτερη δεξαμενή ανδρών και γυναικών 
υποψηφίων σε κάθε περίπτωση χωριστά. 
Ειδικότερα, δεν αποκλείει συγκεκριμένους 
υποψήφιους για θέσεις διευθυντών ούτε 
επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο διευθυντή 
στις εταιρείες ή στους μετόχους. Η
απόφαση για τον διορισμό των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί να 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των εταιρειών 
και των μετόχων.

(22) Στις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση 
θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση να 
παρέχουν τα μέσα για κατάλληλες 
διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων όσον αφορά τη 
σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων 
τους ως προς τα δύο φύλα. Οι εισηγμένες 
εταιρείες στα διοικητικά συμβούλια των 
οποίων η συμμετοχή του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι 
μικρότερη του 40% σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες 
πρόσληψης, επιλογής και διορισμού που 
εφαρμόζουν, ώστε να επιτευχθεί το εν 
λόγω ποσοστό έως την 1η Ιανουαρίου 
2020. Κατά συνέπεια, η οδηγία θεσπίζει 
τον στόχο της συμμετοχής του
υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έως 
την ημερομηνία αυτή. Ο στόχος αυτός 
αφορά καταρχήν μόνον τη συνολική 
πολυμορφία ως προς τα φύλα στα 
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά 
διοικητικά στελέχη και δεν παρεμβαίνει 
στη συγκεκριμένη επιλογή μεμονωμένων 
διευθυντών από μια ευρύτερη δεξαμενή 
ανδρών και γυναικών υποψηφίων σε κάθε 
περίπτωση χωριστά. Ειδικότερα, δεν 
αποκλείει συγκεκριμένους υποψήφιους για 
θέσεις διευθυντών ούτε επιβάλλει κάποιο 
συγκεκριμένο διευθυντή στις εταιρείες ή 
στους μετόχους. Η απόφαση για τον 
διορισμό των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου εξακολουθεί να υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των εταιρειών και των 
μετόχων.

Or. en
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Τροπολογία 11
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 
επιχειρήσεων32. 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 
του στόχου να αποτελούν τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το 40% των 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

(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 
επιχειρήσεων32. 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 
του στόχου να αποτελούν τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το 40% των 
διοικητικών στελεχών.

Or. en

Τροπολογία 12
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% 

(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% 
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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 διοικητικά 
στελέχη.

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 
περισσότερες από τις μισές 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 τέσσερα, πέντε ή έξι 
μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη και 
τουλάχιστον τρεις θέσεις σε όργανα με 
επτά ή οκτώ μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη.

Or. en

Τροπολογία 13
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 

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατά 
περίπτωση συναφή νομολογία, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 
διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης, 
επιλογής και διορισμού που εφαρμόζουν, 
σεβόμενα παράλληλα την ιδιωτική ζωή 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
αναγνωρίζονται στα άρθρα 7 και 8 του 
Χάρτη. 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 
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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.

οι ικανότητες δικτύωσης. Πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, αν ο εν 
λόγω υποψήφιος διαθέτει τουλάχιστον τα 
ίδια προσόντα με τον υποψήφιο του άλλου 
φύλου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που δεν 
έχουν επιτύχει τον βασικό στόχο της 
οδηγίας δημοσιοποιούν επιπρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές 
πρόσληψης, επιλογής και διορισμού και 
ειδικότερα υποβάλλουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στα 
διοικητικά συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους 
πρόσληψης και διορισμού διευθυντικών 
στελεχών. Είναι δυνατό να υπάρχει 
προεπιλογή υποψηφιοτήτων που θα 
υποβληθούν στη συνέλευση των μετόχων, 
παραδείγματος χάρη από μια επιτροπή 
διορισμών, σε απευθείας διορισμό 
διοικητικών στελεχών από μεμονωμένους 
μετόχους ή σε ψηφοφορία στη συνέλευση 
των μετόχων για μεμονωμένους 
υποψηφίους ή καταλόγους υποψηφίων. Οι 
απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή 
υποψηφίων θα πρέπει να ικανοποιούνται 
στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και το καταστατικό της κάθε 
εισηγμένης εταιρείας. Ως προς αυτό, η 
παρούσα οδηγία ορίζει μόνο μια ελάχιστη 
εναρμόνιση των διαδικασιών επιλογής, 
επιτρέποντας την εφαρμογή των όρων 
που προβλέπονται στις αποφάσεις του 

(27) Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους 
πρόσληψης και διορισμού διευθυντικών 
στελεχών. Είναι δυνατό να υπάρχει 
προεπιλογή υποψηφιοτήτων που θα 
υποβληθούν στη συνέλευση των μετόχων, 
παραδείγματος χάρη από μια επιτροπή 
διορισμών, σε απευθείας διορισμό 
διοικητικών στελεχών από μεμονωμένους 
μετόχους ή σε ψηφοφορία στη συνέλευση 
των μετόχων για μεμονωμένους 
υποψηφίους ή καταλόγους υποψηφίων. 
Επομένως, το παρόν νομοθετικό μέσο 
σέβεται την ποικιλομορφία ως προς τις 
διαδικασίες επιλογής, εμμένοντας 
παράλληλα στην επίτευξη του στόχου για 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια. Οι απαιτήσεις 
όσον αφορά την επιλογή υποψηφίων θα 
πρέπει να ικανοποιούνται στο κατάλληλο 
στάδιο της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και το 
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Δικαστηρίου για την επίτευξη του στόχου 
της βελτίωσης της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

καταστατικό της κάθε εισηγμένης 
εταιρείας. Ως προς αυτό, η παρούσα 
οδηγία προβλέπει μια ποικιλομορφία ως 
προς τις διαδικασίες επιλογής για την 
επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα 
διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων στα διοικητικά στελέχη 
εισηγμένων εταιρειών και, ως εκ τούτου, 
να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
που αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες 
δικαίωμα της Ένωσης. Πρέπει, συνεπώς, 
να απαιτηθεί από τις εισηγμένες εταιρείες 
να κοινοποιούν, μετά από αίτηση ενός 
αποτυχόντα υποψηφίου, όχι μόνο τα 
αξιοκρατικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε 
η επιλογή τους, αλλά και την αντικειμενική 
συγκριτική αξιολόγηση αυτών των 
κριτηρίων και, κατά περίπτωση, τους 
λόγους που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ 
υποψηφίου ο οποίος δεν ανήκει στο 
υποεκπροσωπούμενο φύλο. Αυτοί οι 
περιορισμοί του δικαιώματος για τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, και η 
υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να 
παρέχουν αυτά τα στοιχεία, όταν 
ζητούνται, στον αποτυχόντα υποψήφιο, 
είναι αναγκαίοι και σύμφωνοι με την αρχή 
της αναλογικότητας και ικανοποιούν 
πραγματικά αναγνωρισμένους στόχους 

(28) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων στα διοικητικά στελέχη 
εισηγμένων εταιρειών και, ως εκ τούτου, 
να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
που αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες 
δικαίωμα της Ένωσης. Πρέπει, συνεπώς, 
να απαιτηθεί από τις εισηγμένες εταιρείες 
να κοινοποιούν στον αποτυχόντα 
υποψήφιο όχι μόνο τα αξιοκρατικά 
κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή 
τους, αλλά και την αντικειμενική 
συγκριτική αξιολόγηση αυτών των 
κριτηρίων και, κατά περίπτωση, τους 
λόγους που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ 
υποψηφίου ο οποίος δεν ανήκει στο 
υποεκπροσωπούμενο φύλο. Αυτοί οι 
περιορισμοί του δικαιώματος για τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται από τα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, και η 
υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να 
παρέχουν αυτά τα στοιχεία στον 
αποτυχόντα υποψήφιο, είναι αναγκαίοι και 
σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας 
και ικανοποιούν πραγματικά 
αναγνωρισμένους στόχους γενικού 
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γενικού συμφέροντος. Είναι, συνεπώς, 
σύμφωνοι με τις απαιτήσεις όσον αφορά 
αυτούς τους περιορισμούς οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του 
Χάρτη και τη σχετική νομολογία.

συμφέροντος. Είναι, συνεπώς, σύμφωνοι 
με τις απαιτήσεις όσον αφορά αυτούς τους 
περιορισμούς οι οποίοι ορίζονται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη και τη 
σχετική νομολογία.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 
τήρησης των υποχρεώσεων βάσει της 
παρούσας οδηγίας, όπου θα 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
διοικητικά πρόστιμα, καθώς και 
ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό 
φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών κατά 
παράβαση των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 
τήρησης των υποχρεώσεων βάσει της 
παρούσας οδηγίας, όπου θα 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
διοικητικά πρόστιμα, περιορισμένη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση από την 
ΕΕ ή αποκλεισμό από αυτή, καθώς και 
ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό 
φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών κατά 
παράβαση των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1. Η επιλεξιμότητα των 
εταιρειών στο πλαίσιο διαγωνισμών 
υποβολής προσφορών που 
διοργανώνονται από θεσμικό όργανο της 
ΕΕ εξαρτάται από την επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίσουν την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ως 
προϋπόθεση στο πλαίσιο των κριτηρίων 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 17
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

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Εφόσον οι εισηγμένες εταιρείες 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση του 
ποσοστού του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου σε όλες τις θέσεις λήψης 
αποφάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι ο στόχος που ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρείται 
ότι έχει επιτευχθεί όταν οι εισηγμένες 
εταιρείες μπορούν να αποδείξουν ότι τα 
μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου 
κατέχουν τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων 
των θέσεων διοικητικών στελεχών, 
ανεξαρτήτως του αν είναι εκτελεστικά ή 
μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη.

(32) Εφόσον το ποσοστό των γυναικών 
επί του συνόλου των εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών είναι ακόμη 
χαμηλότερο, πρέπει να θεσπισθεί ένα 
επιπλέον κριτήριο ώστε να αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν ότι ο στόχος που 
ορίζεται στην παρούσα οδηγία πρέπει να 
θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν οι 
εισηγμένες εταιρείες μπορούν να 
αποδείξουν ότι τα διοικητικά στελέχη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου κατέχουν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των θέσεων 
διοικητικών στελεχών υπό την 
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα από τα 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη ανήκει 
στο υποεκπροσωπούμενο φύλο.
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Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

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 μια πιο 
ισόρροπη εκπροσώπηση και των δύο 
φύλων στις θέσεις εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών, το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2020, ή έως την 1η 
Ιανουαρίου 2018 στην περίπτωση 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
οι οποίες είναι δημόσιες επιχειρήσεις. 
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.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Τα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν 
ήδη λάβει μέτρα με τα οποία παρέχονται 
τα μέσα για την εξασφάλιση μιας πιο 
ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών 
και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων πριν από την έναρξη ισχύος 

(35) Τα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν 
ήδη λάβει μέτρα με τα οποία παρέχονται 
τα μέσα για την εξασφάλιση μιας πιο 
ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών 
και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων πριν από την έναρξη ισχύος 
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της παρούσας οδηγίας. Στα εν λόγω κράτη 
μέλη θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να 
εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά αντί των 
διαδικαστικών απαιτήσεων περί διορισμών 
εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
επίτευξη του στόχου της κάλυψης 
τουλάχιστον του 40% των θέσεων μη 
διοικητικών στελεχών με μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020 ή, το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018, στην 
περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις.

της παρούσας οδηγίας. Στα εν λόγω κράτη 
μέλη θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να 
εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά αντί των 
διαδικαστικών απαιτήσεων περί διορισμών 
εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
επίτευξη του στόχου της κάλυψης 
τουλάχιστον του 40% των θέσεων μη 
διοικητικών στελεχών με μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020 ή, το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018, στην 
περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή πρέπει 
να αξιολογεί εάν τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη είναι 
επαρκή για την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος και βάσει αυτής της 
αξιολόγησης να αποφασίζει εάν αρμόζει η 
αναστολή της εφαρμογής συναφών 
άρθρων της οδηγίας, ώστε να 
αποφεύγεται η παρέμβαση στα εθνικά 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για να 
εξασφαλιστεί μια περισσότερο ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών εισηγμένων εταιρειών, 
θεσπίζοντας μέτρα που αποσκοπούν στην 
επιτάχυνση της προόδου προς την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, 
παρέχοντας στις εταιρείες επαρκή χρόνο 
για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για να 
εξασφαλιστεί μια περισσότερο ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
θέσεις διοικητικών στελεχών εισηγμένων 
εταιρειών, θεσπίζοντας μέτρα που 
αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου 
προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων, παρέχοντας στις εταιρείες επαρκή 
χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις.

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στόχοι όσον αφορά τα μη εκτελεστικά
διοικητικά στελέχη

Στόχοι όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

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, 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.

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 διοικητικών 
στελεχών προσαρμόζουν τις διαδικασίες 
πρόσληψης, επιλογής ή διορισμού που 
εφαρμόζουν, προκειμένου να επιτύχουν το 
ανωτέρω ποσοστό το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2010 ή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2018 στην περίπτωση 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
οι οποίες είναι δημόσιες επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιλογή 
βάσει συγκριτικής ανάλυσης των 
προσόντων του κάθε υποψηφίου και 
εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, 
ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς 
αμφισημία κριτήρια.
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία που θα 
επιλεγεί, η προσαρμογή αποσκοπεί στην 
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επίτευξη του εν λόγω ποσοστού 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών δεν επιλέγονται μόνο βάσει συγκριτικής ανάλυσης. Οι 
πρακτικές ποικίλουν στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και, εκτός από τα προσόντα, εξετάζουν 
ζητήματα όπως η εκπροσώπηση. Οι διαδικασίες ποικίλουν και περιλαμβάνουν την πρόσληψη ή 
προεπιλογή από επιτροπές επιλογής ή την εκλογή των μελών όπως στην περίπτωση των 
εκπροσώπων των εργαζομένων. Η οδηγία οφείλει να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη αυτή την 
ποικιλομορφία των διαδικασιών, εστιάζοντας παράλληλα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 24
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. Ο αριθμός των θέσεων 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%.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

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 

3. Για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, και σύμφωνα 
με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, κατά την πρόσληψη, 
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λόγω υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα
με τον υποψήφιου του άλλου φύλου όσον 
αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και 
την 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.

την επιλογή και τον διορισμό διοικητικών 
στελεχών, δίνεται προτεραιότητα στον 
υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου, εκτός εάν μια αντικειμενική 
αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα 
κριτήρια γέρνει την πλάστιγγα υπέρ του
υποψήφιου του άλλου φύλου.

Στην περίπτωση διαδικασίας επιλογής 
βάσει ικανοτήτων, πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου σε 
περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος διαθέτει 
τουλάχιστον ίσα προσόντα με τον 
υποψήφιο του άλλου φύλου όσον αφορά 
την επάρκεια, τις ικανότητες ή την 
επαγγελματική επίδοση. 

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να 
κοινοποιούν, εάν το ζητήσει ένας 
αποτυχών υποψήφιος, τα αξιολογικά 
κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή 
τους, την αντικειμενική συγκριτική 
αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων και, 
κατά περίπτωση, τα στοιχεία που έγειραν 
την πλάστιγγα υπέρ ενός υποψηφίου του 
άλλου φύλου.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να 
κοινοποιούν σε αποτυχόντα υποψήφιο τον 
αριθμό και το φύλο των υποψηφίων στη 
δεξαμενή υποψηφίων, με σεβασμό της 
ανωνυμίας τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, τα αξιολογικά 
κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή ή 
ο διορισμός τους, την αντικειμενική 
συγκριτική αξιολόγηση αυτών των 
κριτηρίων και, κατά περίπτωση, τα 
στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ 
ενός υποψηφίου του άλλου φύλου.

Or. en
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Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή 
υποψηφίων θα πρέπει να ικανοποιούνται 
στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και το καταστατικό της κάθε 
εισηγμένης εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 28
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

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν
ότι ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 
1 τηρείται, όταν οι εισηγμένες εταιρείες 
μπορούν να αποδείξουν ότι τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου κατέχουν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 
1 τηρείται, όταν οι εισηγμένες εταιρείες 
μπορούν να αποδείξουν ότι τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου κατέχουν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των 



PA\931912EL.doc 23/30 PE508.089v01-00

EL

θέσεων διοικητικών στελεχών, 
ανεξαρτήτως εάν είναι εκτελεστικά ή μη 
εκτελεστικά στελέχη.

θέσεων διοικητικών στελεχών, υπό τον 
όρο ότι τουλάχιστον μία από αυτές τις 
θέσεις διοικητικών στελεχών είναι 
εκτελεστική.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες αναλαμβάνουν 
ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις 
θέσεις εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2018 όταν οι 
εισηγμένες εταιρείες είναι δημόσιες 
επιχειρήσεις.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες αναλαμβάνουν 
ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις 
θέσεις εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2018 όταν οι 
εισηγμένες εταιρείες είναι δημόσιες 
επιχειρήσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές αποσκοπούν στην 
επίτευξη απτής προόδου προς τη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν στοιχεία 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές μία φορά το 
έτος από [δύο έτη μετά την έκδοση] 
σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλιά τους, κάνοντας 
διάκριση ανάμεσα στα εκτελεστικά και μη 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν στοιχεία 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μία φορά το έτος 
από [δύο έτη μετά την έκδοση] σχετικά με 
την εκπροσώπηση των φύλων στα 
διοικητικά συμβούλιά τους, κάνοντας 
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εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, και 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει 
των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, και να δημοσιεύουν 
αυτά τα στοιχεία με τον κατάλληλο και 
πρόσφορο τρόπο στους δικτυακούς τόπους 
τους.

διάκριση ανάμεσα στα εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, και 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και 
τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, και όταν κρίνεται 
απαραίτητο, σχετικά με το φύλο όλων 
των διορισμένων διοικητικών στελεχών 
κατά την περίοδο αναφοράς και να 
δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία με τον 
κατάλληλο και πρόσφορο τρόπο στους 
δικτυακούς τόπους τους.

Or. en

Τροπολογία 32
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 
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.

3. Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 7 και τις ατομικές 
δεσμεύσεις 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 και 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.

Ειδικότερα όταν μια εισηγμένη εταιρεία 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 5 παράγραφος 3 δεν 
συμπεριλαμβάνει το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο κατά τουλάχιστον 33% στη 
δεξαμενή υποψηφίων προς επιλογή σε 
θέση στο διοικητικό συμβούλιο, οφείλει 
στην ετήσια έκθεσή της να παρουσιάζει 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
επανόρθωση αυτής της κατάστασης σε 
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ενδεχόμενες μελλοντικές διαδικασίες 
επιλογής.
Σε περίπτωση που μια εισηγμένη εταιρεία 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 5 παράγραφος 3 επέλεξε 
υποψήφιο του υπερεκπροσωπούμενου 
φύλου κατά το έτος αναφοράς, στην 
ετήσια έκθεσή της κοινοποιεί το γεγονός, 
καθώς και τα στοιχεία που έγειραν την 
πλάστιγγα υπέρ του εν λόγω υποψηφίου. 
Η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από μια 
περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφεξής οι 
διορισμοί θα συνεισφέρουν στην επίτευξη 
του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 33
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)35 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)35 είναι 
επίσης αρμόδιοι και διαθέτουν επαρκείς 
πόρους 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.

Or. en
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Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν την επίτευξη του στόχου 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
ως κριτήριο ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν 
να θεσπίζουν πρόσθετα κίνητρα υπέρ της 
συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, 
όπως: ο ορισμός της επίτευξης του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ως κριτηρίου ανάθεσης 
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
πολλαπλή συμμόρφωση με άλλες πράξεις 
της ΕΕ, όταν παραβιάζονται οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία μπορεί να αναστέλλεται 
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η χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν διατάξεις ευνοϊκότερες από 
τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία 
για να εξασφαλίσουν πιο ισορροπημένη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
εταιρείες εγγεγραμμένες στο εθνικό 
έδαφός τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω διατάξεις δεν δημιουργούν 
αδικαιολόγητη διάκριση ούτε εμποδίζουν 
τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν διατάξεις ευνοϊκότερες από 
τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία 
προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο του 
άρθρου 23 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και να εξασφαλίσουν πιο ισορροπημένη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
εταιρείες εγγεγραμμένες στο εθνικό 
έδαφός τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω διατάξεις αποσκοπούν στην 
επίτευξη του στόχου της παρούσας 
οδηγίας και δεν υπερβαίνουν τα 
απαραίτητα επίπεδα για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Or. en
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Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφοι 6 και 7, τα κράτη μέλη τα 
οποία έχουν ήδη λάβει μέτρα, πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, για 
την εξασφάλιση πιο ισορροπημένης 
εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών 
μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών εισηγμένων επιχειρήσεων 
δύνανται να αναστείλουν την εφαρμογή 
των διαδικαστικών απαιτήσεων περί 
διορισμών που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, υπό τον 
όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα μέτρα 
αυτά επιτρέπουν στα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου να 
καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των 
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών σε εισηγμένες εταιρείες το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2018 
για εισηγμένες εταιρείες που αποτελούν 
δημόσιες επιχειρήσεις.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφοι 6 και 7, τα κράτη μέλη τα 
οποία έχουν ήδη λάβει μέτρα, πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, για 
την εξασφάλιση πιο ισορροπημένης 
εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών 
μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών εισηγμένων επιχειρήσεων 
δύνανται να αναστείλουν την εφαρμογή 
των διαδικαστικών απαιτήσεων περί 
διορισμών που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, υπό τον 
όρο ότι από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής απορρέει ότι τα μέτρα αυτά 
επιτρέπουν στα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου να 
καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των 
θέσεων διοικητικών στελεχών σε 
εισηγμένες εταιρείες το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2020, ή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2018 για εισηγμένες 
εταιρείες που αποτελούν δημόσιες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή και 
ζητούν από την Επιτροπή να εγκρίνει την 
αναστολή της ισχύος των συναφών 
διατάξεων βάσει των παρεχόμενων 
πληροφοριών. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα του 
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εκάστοτε κράτους μέλους και την 
αξιολόγηση της Επιτροπής. Η αναστολή 
εκ μέρους της Επιτροπής αίρεται 
αυτομάτως εάν δεν σημειώνεται επαρκής 
πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου 
της παρούσας οδηγίας, δηλαδή εάν το 
ποσοστό συμμετοχής του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι 
μικρότερο του 30% το 2017 ή το 2015 
στην περίπτωση που οι εισηγμένες 
εταιρείες είναι δημόσιες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν αναστείλει
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 την 
εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων 
περί διορισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, 
περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
πληροφορίες με τις οποίες αποδεικνύονται 
τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
μέσω των εθνικών μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. 
Η Επιτροπή εκδίδει στη συνέχεια ειδική 
έκθεση η οποία αξιολογεί κατά πόσο τα 
σχετικά μέτρα επιτρέπουν όντως στα μέλη 
του υποεκπροσωπούμενου φύλου να 
καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των 
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών έως την 1η Ιανουαρίου 2018 για 
εισηγμένες εταιρείες που αποτελούν 
δημόσιες επιχειρήσεις και έως την 1η 
Ιανουαρίου 2020 για εισηγμένες εταιρείες 
που δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. 
Η πρώτη τέτοια έκθεση θα εκδοθεί από 
την Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2017 και 
οι επόμενες εκθέσεις θα εκδίδονται εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση των 

Τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν αναστείλει 
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 την 
εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων 
περί διορισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, 
περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
πληροφορίες με τις οποίες αποδεικνύονται 
τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
μέσω των εθνικών μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει στη συνέχεια 
ειδική έκθεση η οποία αξιολογεί κατά 
πόσο τα σχετικά μέτρα επιτρέπουν όντως 
στα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου 
να καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των 
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών έως την 1η Ιανουαρίου 2018 για 
εισηγμένες εταιρείες που αποτελούν 
δημόσιες επιχειρήσεις και έως την 1η 
Ιανουαρίου 2020 για εισηγμένες εταιρείες 
που δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. 
Η πρώτη τέτοια έκθεση θα δημοσιευθεί
από την Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2017 
και οι επόμενες εκθέσεις θα δημοσιεύονται
εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση των 
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αντίστοιχων εθνικών εκθέσεων βάσει της 
παραγράφου 1.

αντίστοιχων εθνικών εκθέσεων βάσει της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αξιολογεί, 
με βάση τις εξελίξεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα 
συμβούλια εισηγμένων εταιρειών και στα 
διάφορα στάδια λήψης αποφάσεων σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας, και 
λαμβάνοντας υπόψη αν η πρόοδος που 
σημειώθηκε είναι επαρκώς διατηρήσιμη, 
αν είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πέρα 
από την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 2 ή να τροποποιηθεί.

4. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αξιολογεί, 
με βάση τις εξελίξεις όσον αφορά την 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα 
συμβούλια εισηγμένων εταιρειών και στα 
διάφορα στάδια λήψης αποφάσεων σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας, και 
λαμβάνοντας υπόψη αν η πρόοδος που 
σημειώθηκε είναι επαρκώς διατηρήσιμη, 
αν είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πέρα 
από την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 2 ή να τροποποιηθεί.

Or. en


