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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίο της λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, ιδίως σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος προσόντων 
για πιο ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης «Ευρώπη 2020», καθώς και του στόχου 
της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε 75% έως το 2020. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει τους στόχους που επιδιώκονται με την πρόταση. 
Χαιρετίζει ιδιαίτερα την επιλογή της οδηγίας ως εργαλείου για τη θέσπιση εναρμονισμένου 
νομικού συστήματος στην Ένωση και για τη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, 
καθώς και για τη μείωση του διοικητικού φόρου που προκύπτει από τις αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή και υλοποίηση των αρχών της ισότητας των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια. 

Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί έναν από τους κύριους 
στόχους της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στις συνθήκες της (άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ και 
άρθρα 8 και 157 ΣΛΕΕ), καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 23). 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στο πεδίο της λήψης οικονομικών αποφάσεων. Το 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε την ισότητα των φύλων όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ως μία από τις 
προτεραιότητες στο πλαίσιο του Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών (COM(2010)78 
τελικό) και της Στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 
(COM(2010)491 τελικό). Τον Μάρτιο του 2011, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Viviane 
Reding παρουσίασε την πρωτοβουλία «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών 
στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης», η οποία αποτελούσε έκκληση προς τις 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να δεσμευτούν εθελοντικά να αυξήσουν το ποσοστό 
των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια σε 40% μέχρι το 2020. Η έκκληση για 
υπογραφή της δέσμευσης διάρκεσε ένα έτος, αλλά μόνο 24 εταιρείες ανταποκρίθηκαν. 

Παρά τις προσπάθειες αυτές, εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονες ανισορροπίες μεταξύ των 
φύλων στις ηγετικές θέσεις των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι 
γυναίκες κατέχουν επί του παρόντος το 15,8% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια των 
μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Η πρόοδος για τη διόρθωση της 
κατάστασης υπήρξε αργή, με ετήσια αύξηση μόλις 0,6%, ενώ παρουσιάζονται αποκλίσεις 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα. 

Η πρόταση της Επιτροπής υποστηρίζεται από όλους τους Επιτρόπους που κατέχουν σχετικά 
με την οικονομία χαρτοφυλάκια: τον Αντιπρόεδρο Tajani (Βιομηχανία και 
Επιχειρηματικότητα), τον Αντιπρόεδρο Almunia (Ανταγωνισμός), τον Αντιπρόεδρο Rehn 
(Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις), τον Επίτροπο Barnier (Εσωτερική Αγορά και 
Υπηρεσίες) και τον Επίτροπο Andor (Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις), καθώς και 
την Αντιπρόεδρο Viviane Reding. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εντόπισε ορισμένους τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την παρούσα επιτροπή και στους οποίους έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις 
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προτάσεις της, συγκεκριμένα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια δικαίου 
για τις εταιρείες και τη συμπερίληψη των προτιμήσεων των καταναλωτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των εταιρειών. Η συντάκτρια γνωμοδότησης έδωσε τη δέουσα προσοχή 
στην εύθραυστη οικονομική κατάσταση στην ΕΕ και στους τρόπους με τους οποίους η 
παρούσα πρόταση μπορεί να συμβάλει με θετικό τρόπο στην επίτευξη χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες ελέγχουν περίπου το 70% 
των αποφάσεων καταναλωτικής δαπάνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, η παρουσία 
περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μπορεί να εξασφαλίσει μια ευρύτερη εικόνα 
της οικονομικής συμπεριφοράς και των καταναλωτικών επιλογών. Η προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών μπορεί να ενισχύσει τις πωλήσεις. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η επίτευξη ασφάλειας δικαίου για εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Επί του παρόντος παρατηρούνται 
αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της Ένωσης όσον αφορά τους κανόνες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Οι αποκλίσεις αυτές μπορεί 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζονται ένα συνεκτικό, αξιόπιστο νομικό 
πλαίσιο, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και να 
επιτύχουν επαρκή οικονομικά αποτελέσματα. 

Όσον αφορά το τρέχον οικονομικό περιβάλλον, όπως έχουν αποδείξει πολυάριθμες μελέτες, 
υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην πολυμορφία ως προς το φύλο σε ανώτατο διευθυντικό 
επίπεδο και την οικονομική απόδοση και την κερδοφορία μιας εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν, 
η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών στην Ένωση δεν υπηρετεί απλώς την αρχή της ισότητας των φύλων 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, αλλά μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην 
οργανωτική και οικονομική απόδοση των εν λόγω εταιρειών.

Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού στην ΕΕ, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η μη αξιοποίηση 
του δυναμικού του μισού πληθυσμού της Ευρώπης για θέσεις σε διοικητικά συμβούλια 
εταιρειών ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονομίας, την ανάκαμψη των 
οικονομικών δομών και την αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Στις τροπολογίες της, η εισηγήτρια καλεί επίσης τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα στις 
εταιρείες, προκειμένου αυτές να επιτυγχάνουν αποτελέσματα και να αναφέρουν την πρόοδο 
που σημειώνεται όσον αφορά τον σεβασμό της αρχής της ισότητας των φύλων στα διοικητικά 
τους συμβούλια, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε επιχειρηματικά δίκτυα και 
τη διαμόρφωση της πολιτικής τους για το ανθρώπινο δυναμικό με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υποστηρίζεται η ανάδειξη ικανών γυναικών.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες είναι ισορροπημένες και ενισχύουν το αρχικό κείμενο 
αναδεικνύοντας τις παραπάνω πτυχές. Η ενσωμάτωσή τους στο κείμενο θα οδηγήσει σε 
βελτίωση της ασφάλειας δικαίου της πρότασης και θα ενισχύσει τις βασικές αρχές της 
ισότητας των φύλων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη συμμόρφωση με το άρθρο 23 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα άρθρα 8 και 157 ΣΛΕΕ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Κατά την Επιτροπή1, οι γυναίκες 
ελέγχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος 
της παγκόσμιας καταναλωτικής δαπάνης.
Η καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια θα εξασφάλιζε 
στις οικείες επιχειρήσεις βαθύτερη 
κατανόηση των αναγκών και της 
οικονομικής συμπεριφοράς των 
καταναλωτών. Κατά συνέπεια, οι 
γυναίκες μπορούν να παράσχουν αγαθά 
και υπηρεσίες που είναι πιο κοντά στην 
καταναλωτική ζήτηση.
________________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης
«Οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων στον 
οικονομικό τομέα στην ΕΕ: Μια 
πρωτοβουλία της Ευρώπης 2020», 2012

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες 
της ΕΕ θα πρέπει να δίνουν το 
παράδειγμα στη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων. Οι αρχές που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στους κανόνες 
που διέπουν τις εσωτερικές διαδικασίες 
στελέχωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων 
των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Πρέπει να αναπτυχθούν 
αποτελεσματικότερες πολιτικές για τα 
φύλα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
ούτως ώστε να έχουν αντίκτυπο στις 
προσλήψεις, στην κατάρτιση και στην 
καθημερινή λειτουργία των διαφόρων 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Για τον 
σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν την επίτευξη 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στην πρόσληψη ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών, συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών διευθυντών, των διευθυντών και 
των προϊστάμενων μονάδας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Είναι ουσιώδες τα διευθυντικά 
κλιμάκια της Επιτροπής, εκτελεστικού 
σώματος της ΕΕ, να βελτιώσουν την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, 
ώστε να εκπροσωπούνται καλύτερα οι 
ευρωπαίοι πολίτες. Τα κράτη μέλη 
καλούνται, ως εκ τούτου, να ορίζουν τόσο 
άνδρες όσο και γυναίκες ως υποψηφίους 
για κάθε θέση στο σώμα των Επιτρόπων, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στο σώμα της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) 
– συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ) – και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με όλες τις πτυχές της 
ισότητας και της εξάλειψης των 
διακρίσεων λόγω φύλου. Τα συμβούλια 
εποπτών των ΕΕΑ θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρυνθούν να υποβάλλουν ισόρροπο 
από άποψη εκπροσώπησης των φύλων 
κατάλογο υποψηφίων για τις θέσεις των 
προέδρων και των εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών κατά τη σχετική 
ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
τελική επιλογή για τις θέσεις αυτές θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων. Είναι επίσης 
σημαντικό να υπάρχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στη 
διευθύνουσα επιτροπή και στις 
συμβουλευτικές επιτροπές του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6ε) Στο εποπτικό συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του 
προέδρου και του αντιπροέδρου, πρέπει 
να υπάρχει ισορροπία από άποψη 
εκπροσώπησης των φύλων. Όποτε 
υπάρχει κενή θέση στο εκτελεστικό 
συμβούλιο της ΕΚΤ, τα κράτη μέλη που 
έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμα, 
πρέπει να ενθαρρύνονται να ορίζουν δύο 
υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, 
για την κενή θέση. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνονται να διορίζουν 
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γυναίκες ως διοικητές των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων στο διοικητικό συμβούλιο και στο 
γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ, καθώς και 
στο γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 6

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 
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.

(8) Σε εταιρικό επίπεδο, είναι ευρέως 
παραδεκτό ότι η παρουσία γυναικών στα 
συμβούλια επιχειρήσεων βελτιώνει την 
εταιρική διακυβέρνηση, διότι βελτιώνεται 
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
οργανωτική και οικονομική απόδοση των 
εν λόγω επιχειρήσεων.

Τροπολογία 7

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 

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

ανάπτυξη. Η ενίσχυση της παρουσίας των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν 
επηρεάζει μόνο τις γυναίκες που 
διορίζονται στα συμβούλια, αλλά 
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
περισσότερο αντιπροσωπευτικό 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Μολονότι η Ένωση διαθέτει 
νομοθεσία που αποσκοπεί στην πρόληψη 
και καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, οι συστάσεις του Συμβουλίου που 
αποσκοπούν ειδικά στη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης οικονομικών αποφάσεων και 
δράσεων στο επίπεδο της Ένωσης που 
ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση, 
εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σχέση 
με τους άνδρες στα ανώτατα όργανα λήψης 
αποφάσεων των επιχειρήσεων σε όλη την 

(10) Μολονότι η Ένωση διαθέτει 
νομοθεσία που αποσκοπεί στην πρόληψη 
και καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, οι συστάσεις του Συμβουλίου που 
αποσκοπούν ειδικά στη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης οικονομικών αποφάσεων και 
δράσεων στο επίπεδο της Ένωσης που 
ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση, 
εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σχέση 
με τους άνδρες στα ανώτατα όργανα λήψης 
αποφάσεων των επιχειρήσεων σε όλη την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ιδιωτικό τομέα, 
και ιδίως στις εισηγμένες εταιρείες, αυτή η 
έλλειψη ισορροπίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και οξεία. Ο βασικός δείκτης 
της Επιτροπής για την εκπροσώπηση 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων δείχνει ότι η αναλογία 
γυναικών που συμμετέχουν στα ανώτατα 
όργανα λήψης αποφάσεων των 
επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι πολύ 
χαμηλή. Τον Ιανουάριο του 2012, οι 
γυναίκες κατείχαν κατά μέσο όρο μόλις το 
13,7% των θέσεων στα διοικητικά 
συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Μεταξύ 
των μη εκτελεστικών διευθυντών μόνο το 
15% ήταν γυναίκες.

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ιδιωτικό τομέα, 
και ιδίως στις εισηγμένες εταιρείες, αυτή η 
έλλειψη ισορροπίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και οξεία, παρά το γεγονός ότι 
ορισμένα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες 
της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, χαρακτηρίζονται επίσης από 
ιδιαίτερα προβληματική έλλειψη 
ισορροπίας όσον αφορά την 
εκπροσώπηση των φύλων. Ο βασικός 
δείκτης της Επιτροπής για την 
εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια επιχειρήσεων δείχνει ότι η 
αναλογία γυναικών που συμμετέχουν στα 
ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των 
επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι πολύ 
χαμηλή. Τον Ιανουάριο του 2012, οι 
γυναίκες κατείχαν κατά μέσο όρο μόλις το 
13,7% των θέσεων στα διοικητικά 
συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Μεταξύ 
των μη εκτελεστικών διευθυντών μόνο το 
15% ήταν γυναίκες.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ποσοστό των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων 
αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό, με μέση 
ετήσια αύξηση μόλις 0,6% τα τελευταία 
έτη. Το ποσοστό βελτίωσης σε κάθε 
κράτος μέλος είναι άνισο και έχει τελείως 
διαφορετικά αποτελέσματα. Η πρόοδος 
είναι πολύ σημαντικότερη στα κράτη μέλη 
και σε άλλες χώρες που έχουν θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα. Οι αυξανόμενες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα 
μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη 
περισσότερο, επειδή τα κράτη μέλη 
ακολουθούν τελείως διαφορετικές 
προσεγγίσεις για να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα 

(11) Το ποσοστό των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων 
αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό, με μέση 
ετήσια αύξηση μόλις 0,6% τα τελευταία 
έτη. Το ποσοστό βελτίωσης σε κάθε 
κράτος μέλος είναι άνισο και έχει τελείως 
διαφορετικά αποτελέσματα. Η πρόοδος 
είναι πολύ σημαντικότερη στα κράτη μέλη 
και σε άλλες χώρες που έχουν θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα. Οι αυξανόμενες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα 
μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη 
περισσότερο, επειδή τα κράτη μέλη 
ακολουθούν τελείως διαφορετικές 
προσεγγίσεις για να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια. Ως εκ τούτου, τα 
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διοικητικά συμβούλια. κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 
διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο 
την προαγωγή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, 
περιλαμβανομένων των επιτευγμάτων 
εταιρειών στη σύνθεση των διοικητικών 
συμβουλίων των οποίων έχει παγιωθεί η 
ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν στρατηγικές που θα κινούνται 
προς την κατεύθυνση μιας 
κοινωνικοπολιτιστικής μεταστροφής της 
προσέγγισής τους όσον αφορά την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, 
χρησιμοποιώντας μέσα πολλαπλών 
εφαρμογών για να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή των γυναικών στη διευθυντική 
ιεραρχία και η υιοθέτηση προορατικών 
προσεγγίσεων και δράσεων από τους 
εργοδότες. Τα μέσα αυτά θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
προαγωγή ευέλικτων ωραρίων εργασίας, 
ενθαρρύνοντας φιλικούς προς την 
οικογένεια εργασιακούς χώρους, μέσω 
της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι κατακερματισμένες ή 
αποκλίνουσες ρυθμίσεις ή η απουσία 
ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά 
την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 

(12) Οι κατακερματισμένες ή 
αποκλίνουσες ρυθμίσεις ή η απουσία 
ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά 
την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 
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διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
εταιρειών δεν συνεπάγεται μόνον διαφορές 
στον αριθμό των γυναικών μεταξύ των μη 
εκτελεστικών διευθυντών και 
διαφορετικούς ρυθμούς βελτίωσης στα 
κράτη μέλη, αλλά δημιουργεί και 
φραγμούς στην εσωτερική αγορά, 
επιβάλλοντας αποκλίνουσες απαιτήσεις 
εταιρικής διακυβέρνησης στις ευρωπαϊκές 
εισηγμένες εταιρείες. Οι διαφορές αυτές ως 
προς τις νομικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις αυτορρύθμισης για τη σύνθεση 
των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών 
μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές 
επιπλοκές για τις εισηγμένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ιδίως κατά τη σύσταση 
θυγατρικών ή σε περιπτώσεις 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και 
για τους υποψήφιους σε θέσεις διοικητικών 
συμβουλίων.

διοικητικά συμβούλια εισηγμένων 
εταιρειών δεν συνεπάγεται μόνον διαφορές 
στον αριθμό των γυναικών μεταξύ των μη 
εκτελεστικών διευθυντών και 
διαφορετικούς ρυθμούς βελτίωσης στα 
κράτη μέλη, αλλά δημιουργεί και 
φραγμούς στην εσωτερική αγορά, 
επιβάλλοντας αποκλίνουσες απαιτήσεις 
εταιρικής διακυβέρνησης στις ευρωπαϊκές 
εισηγμένες εταιρείες. Οι διαφορές αυτές ως 
προς τις νομικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις αυτορρύθμισης για τη σύνθεση 
των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών 
μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές 
επιπλοκές για τις εισηγμένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ιδίως κατά τη σύσταση 
θυγατρικών ή σε περιπτώσεις 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και 
για τους υποψήφιους σε θέσεις διοικητικών 
συμβουλίων. Ωστόσο, η επιβολή των 
διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους 
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
επιλέγονται οι μη εκτελεστικοί διευθυντές 
στα συμβούλια των ευρωπαϊκών 
εταιρειών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ένας από τους κύριους παράγοντες 
για την ορθή εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας είναι η ουσιαστική χρήση των 
κριτηρίων επιλογής των μη εκτελεστικών 
διευθυντών, τα οποία θα ορίζονται εκ των 
προτέρων και με πλήρη διαφάνεια και 
εφόσον οι ικανότητες των υποψηφίων 
λαμβάνονται εξίσου υπόψη, ανεξάρτητα 
από το φύλο τους.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο πλαίσιο της γήρανσης του 
πληθυσμού και των ελλείψεων 
δεξιοτήτων, η μη αξιοποίηση του 
δυναμικού του μισού πληθυσμού της 
Ευρώπης για θέσεις σε διοικητικά 
συμβούλια εταιρειών ενδέχεται να 
περιορίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
της οικονομίας και να επιβραδύνει την 
ανάκαμψη των οικονομικών δομών. Εάν 
το ήμισυ του αποθέματος προσόντων δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τις ηγετικές 
θέσεις, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά 
η διαδικασία και η ποιότητα των 
διορισμών καθαυτή, γεγονός που θα 
ενίσχυε την έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δομές εξουσίας των επιχειρήσεων και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της 
αποδοτικής αξιοποίησης του διαθέσιμου 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Με τη 
συστηματική συμπερίληψη κατάλληλων 
υποψηφίων και από τα δύο φύλα 
εξασφαλίζεται ότι τα νέα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων επιλέγονται 
μεταξύ των καλύτερων υποψηφίων, 
ανδρών και γυναικών, και ότι η κοινωνία 
εκπροσωπείται κατάλληλα στις εταιρικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 14

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 

(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 
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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 
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.

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 προκήρυξης 
κενής θέσης και πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων και 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.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεις έχουν μια ιδιαίτερη 
οικονομική σημασία, προβολή και 
επίπτωση στην αγορά συνολικά. Τα μέτρα 
που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται σε 
εισηγμένες εταιρείες που είναι 
εγγεγραμμένες ένα κράτος μέλος οι 
κινητές αξίες των οποίων είναι δεκτές προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων, σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι εν λόγω 
επιχειρήσεις θέτουν πρότυπα για την 
οικονομία στο σύνολό της και τις 
πρακτικές τους είναι λογικό να τις 
ακολουθούν και άλλα είδη επιχειρήσεων.

(17) Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεις έχουν μια ιδιαίτερη 
οικονομική σημασία, προβολή και 
επίπτωση στην αγορά συνολικά. Τα μέτρα 
που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται σε 
εισηγμένες εταιρείες που είναι 
εγγεγραμμένες ένα κράτος μέλος οι 
κινητές αξίες των οποίων είναι δεκτές προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων, σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι εν λόγω 
επιχειρήσεις θέτουν πρότυπα για την 
οικονομία στο σύνολό της και τις 
πρακτικές τους είναι λογικό να τις 
ακολουθούν και άλλα είδη επιχειρήσεων.
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Ο δημόσιος χαρακτήρας εισηγμένων 
επιχειρήσεων απαιτεί να υπόκεινται σε
μεγαλύτερη ρύθμιση προς το δημόσιο 
συμφέρον.

Ο δημόσιος χαρακτήρας εισηγμένων 
επιχειρήσεων απαιτεί να υπόκεινται σε
κατάλληλη ρύθμιση προς το δημόσιο 
συμφέρον.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι μη εισηγμένες εταιρείες 
διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην οικονομία. Καταρχήν, θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η κατάσταση των 
φύλων σε αυτές τις εταιρείες δεν είναι σε 
γενικές γραμμές ευρέως γνωστή και ότι 
ενδέχεται να χρειαστούν ειδικές διατάξεις 
για να αντικατοπτριστούν οι 
ιδιαιτερότητές τους και η ποικιλομορφία 
τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών, οι εταιρείες αυτές 
θα ήταν προτιμότερο να συμπεριληφθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διενεργήσει διεξοδική έρευνα 
για όλες τις προαναφερθείσες πτυχές και 
να υποβάλει σχετική πρόταση.

Τροπολογία 17

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.

(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. Αυτή η 
εξαίρεση των ΜΜΕ θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται τόσο στις εισηγμένες όσο 
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και, σε μεταγενέστερο στάδιο, στις μη
εισηγμένες εταιρείες.

Τροπολογία 18

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 
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
με βάση προσεκτικές και εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

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 

(22) Οι εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση 
θα πρέπει να θεσπίσουν 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 
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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.

μικρότερη του 40% σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 
πρέπει να κάνουν διορισμούς στις θέσεις 
αυτές βάσει προκήρυξης κενής θέσης και 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και
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.

Τροπολογία 20

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 

(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
βασίζεται σε προκήρυξη κενής θέσης και 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και
συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων 
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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.

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.

Τροπολογία 21

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

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
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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 
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.

(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 
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 με κατάλληλο και
προσιτό τρόπο στην ετήσια έκθεση και 
στον δικτυακό τόπο και, εάν η εν λόγω 
επιχείρηση δεν τηρήσει τον στόχο, η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή
περιγραφή των μέτρων τα οποία έχει λάβει 
και εκείνα που προτίθεται να λάβει στο 
μέλλον για να επιτύχει τον στόχο.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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
επιτευχθεί 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,
τηρώντας το οικονομικό και νομικό 
πλαίσιο των κρατών μελών και
παρέχοντας, ταυτόχρονα, στις εταιρείες 
επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσουν 
τις αναγκαίες ρυθμίσεις.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
πρακτική οι εισηγμένες εταιρείες που στα 
διοικητικά τους συμβούλια δεν έχουν 
συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου σε εύλογο ποσοστό των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών 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 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 μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών κάνουν διορισμούς 
στις θέσεις αυτές, βάσει προκήρυξης 
κενής θέσης και πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων και συγκριτικής ανάλυσης των 
προσόντων του κάθε υποψηφίου και 
εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή και
ουδέτερα διατυπωμένα 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.

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 
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.

3. Για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την 
πρακτική, κατά την επιλογή των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, να 
δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν 
λόγω υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με 
τον υποψήφιου του άλλου φύλου όσον 
αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και 
την 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.
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Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 
την επιλογή που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο είναι σαφή, διαφανή και 
αμερόληπτα. Ορίζονται εκ των προτέρων 
και είναι διαθέσιμα σε όλους τους 
υποψήφιους.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ορίζουν στη 
νομοθεσία τους το κατάλληλο στάδιο της 
διαδικασίας επιλογής μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών για τον σκοπό της 
αποτελεσματικότερης δυνατής επίτευξης 
του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 
1.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
επιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 πραγματοποιείται με ψηφοφορία των 
μετόχων ή των εργαζομένων, οι εταιρείες 
εξασφαλίζουν την παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών στους ψηφοφόρους σχετικά 
με τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
κυρώσεων που επιβάλλονται στην 
εταιρεία λόγω μη συμμόρφωσης·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
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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

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Ανεξάρτητα από τα μέλη του ή τον 
τρόπο οργάνωσής του, το διοικητικό 
συμβούλιο είναι και πρέπει να παραμείνει 
συλλογικό σώμα το οποίο εκπροσωπεί 
συνολικά όλους τους μετόχους. Πρέπει να 
ενεργεί ανά πάσα στιγμή προς το 
συμφέρον της εταιρείας. Θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
ισορροπία μεταξύ των φύλων στο 
διοικητικό συμβούλιο και να 
εξασφαλίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση 
και των δύο φύλων, προκειμένου να 
αντανακλώνται με επιτυχία τα 
συμφέροντα των μετόχων και η σύνθεση 
της καταναλωτικής ζήτησης ευρύτερα.

Τροπολογία 30

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 

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 
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διάκριση ανάμεσα στα εκτελεστικά και μη 
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 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
προσιτό τρόπο στην ετήσια έκθεση και
στους δικτυακούς τόπους τους.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλα κίνητρα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν 
αποτελέσματα και να αναφέρουν την 
πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την 
εξασφάλιση του σεβασμού των αρχών της 
ισότητας των φύλων στα διοικητικά τους 
συμβούλια, την ενίσχυση της 
δυνατότητας των μετόχων να εντοπίζουν 
κατάλληλες γυναίκες υποψηφίους και να 
προωθούν την ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών, τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γυναικών σε σημαντικά επιχειρηματικά 
δίκτυα για επιχειρηματική ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση της πολιτικής ανθρώπινου 
δυναμικού με στόχο την υποστήριξη της 
ανάδειξης ικανών γυναικών, και την 
εξασφάλιση ότι δεν πραγματοποιούνται 
διακρίσεις λόγω φύλου·

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί 3. Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί 
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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.

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 λεπτομερή περιγραφή των 
μέτρων τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να 
λάβει η εταιρεία για να τηρήσει τους 
στόχους ή τις δεσμεύσεις της.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό 
φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που 
συνεπάγεται μη τήρηση των εθνικών 
διατάξεων οι οποίες εκδίδονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1.

(β) ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό 
φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που 
συνεπάγεται μη τήρηση των εθνικών 
διατάξεων οι οποίες εκδίδονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1. Η 
ακυρότητα ή ακύρωση του διορισμού ή 
της εκλογής μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την εγκυρότητα των 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 34

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 

Ένα κράτος μέλος το οποίο, πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,
επεδίωξε να επιτύχει περισσότερο 
ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών μεταξύ των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών ή μεταξύ των 
διοικητικών στελεχών (εκτελεστικών και 
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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.

μη εκτελεστικών) εισηγμένων 
επιχειρήσεων γενικότερα, δύναται να 
αναστείλει την εφαρμογή των άρθρων 4, 5 
και 6 της παρούσας οδηγίας όσον αφορά 
τις εισηγμένες εταιρείες που είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις εάν φρονεί ότι τα 
μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου θα
καταλάβουν, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 
το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών ή το ένα τρίτο των 
θέσεων διοικητικών στελεχών 
(εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) σε
αυτές τις εταιρείες γενικά, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2018 για 
εισηγμένες εταιρείες που αποτελούν 
δημόσιες επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα παράγραφος ενημερώνουν 
σχετικά την Επιτροπή.
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