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ΣΥΝΤΟΜΗ 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 εισηγήτρια 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 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 εισηγήτρια εντόπισε ορισμένους τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την παρούσα επιτροπή και στους οποίους έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις 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 
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των εταιρειών. Η εισηγήτρια 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.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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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

(6 α) Δεδομένου ότι οι γυναίκες ελέγχουν 
περίπου το 70% των αποφάσεων 
καταναλωτικής δαπάνης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, 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.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα παροχής κινήτρων για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
προώθηση των επιτευγμάτων εταιρειών 
οι οποίες διαθέτουν διοικητικά συμβούλια 
με καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των 
φύλων.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων 
κανόνων στα επιμέρους κράτη μέλη για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλίσεις και 
να δυσχεράνει την ελεύθερη κυκλοφορία 
του επιχειρηματικού κεφαλαίου και των 
υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα έχει άνισες 
επιπτώσεις στη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
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ένα κράτη μέλη χρειάζονται ένα 
συνεκτικό, αξιόπιστο νομικό πλαίσιο, 
προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως 
από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και 
να επιτύχουν αποδοτικά οικονομικά 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εξουσίες 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.

Or. en
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Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να προβλέπεται εξαίρεση για εταιρείες στις οποίες τα μέλη του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου αποτελούν ποσοστό κατώτερο του 10% του εργατικού δυναμικού, 
καθώς με τον τρόπο αυτόν ενθαρρύνεται η διατήρηση του status quo.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 a. 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.

Or. en
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. 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·

Or. en

Τροπολογία 9
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 
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αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en


