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

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της 
Σουηδίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόταση αιτιολογημένης γνώμης του Κοινοβουλίου της Σουηδίας

Υπό το πρίσμα του ελέγχου της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στην πρόταση της 
Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (COM(2012) 614), που αποτελεί το 
αντικείμενο της έκθεσης της επιτροπής αστικών υποθέσεων 2012/13:CU14 – «Έλεγχος της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών», το κοινοβούλιο της Σουηδίας κρίνει ότι η 
πρόταση στη σημερινή της μορφή αντιβαίνει προς την αρχή της επικουρικότητας.  Τα 
επιχειρήματα επί των οποίων στηρίζεται η γνώμη του είναι τα εξής:

Ο γενικός στόχος της οδηγίας είναι η θέσπιση μέτρων ενόψει της διασφάλισης μιας 
περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε θέσεις μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών, με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην 
επιτάχυνση της προόδου προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, παρέχοντας στις 
εταιρείες επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Η πρόταση έχει 
ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες, που συνιστούν τον υποεκπροσωπούμενο φύλο, θα 
καλύπτουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών στις 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια ουσιαστικά πιο 
ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών εις ό, το αφορά τη συμμετοχή στη λήψη των 
οικονομικών αποφάσεων. Το κοινοβούλιο είναι επίσης της άποψης ότι είναι σημαντική η 
ανάληψη πρωτοβουλιών σ’ έναν τόσο σημαντικό τομέα.
Εντούτοις, η σημερινή πρόταση δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι 
μέτοχοι ασκούν σημαντική επιρροή στην εταιρική διακυβέρνηση. Η κατάσταση στη Σουηδία 
καθιστά σαφείς τις δυσκολίες στις οποίες θα οδηγούσαν οι προτεινόμενοι κανόνες. Στη 
Σουηδία το διοικητικό συμβούλιο διορίζεται από τους μετόχους κατά την γενική συνέλευσή 
τους. Τα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου βασίζονται σε εμπιστοσύνη και τα μέλη του 
δεν διορίζονται με την έννοια του εργατικού δικαίου. Το συμβούλιο εκπροσωπεί τους 
μετόχους και είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση και τη διαχείριση της εταιρείας. Οι μέτοχοι 
έχουν απόλυτη εξουσία και μπορούν ανά πάσα στιγμή να απολύσουν το διοικητικό 
συμβούλιο. Η προτεινόμενη ρύθμιση όμως προβλέπει ένα είδος προσέγγισης εργατικού 
δικαίου που θα εφαρμόζεται για το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, μια 
πρακτική που δεν συμβιβάζεται με το σημερινό σύστημα.  Ταυτόχρονα τα διασυνοριακά 
προβλήματα στον εν λόγω τομέα δεν είναι τόσο σοβαρά, ώστε να δικαιολογούν μια ρύθμιση 
σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι διατάξεις που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι διορίζουν τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει, κατά την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, να 
εξακολουθούν να υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών μελών. Το 
κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι, στη σημερινή κατάσταση, οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την ενίσχυση της ισότητας στις εταιρείες πρέπει να συνεχιστούν με την 
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λήψη διαφόρων μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Στη Σουηδία οι εισηγμένες εταιρείες σύστησαν 
επιτροπή διορισμού στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος αυτορρύθμισης. Το σύστημα 
αυτό προβλέπει επίσης κανόνες σχετικά με τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Είναι επίσης δυνατόν να ασκηθεί με άλλους τρόπους επιρροή στη στάση των 
μετόχων. Τα προς λήψη μέτρα πρέπει να μπορούν να αναπροσαρμόζονται στις συνθήκες που 
επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοκτησιακή δομή της 
επιχείρησης, την εταιρική διακυβέρνηση και άλλα μέτρα προώθησης της ισότητας των 
φύλων.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας είναι της άποψης ότι δεν υφίστανται επαρκείς λόγοι, υπό το 
φως της πρότασης υπό τη σημερινή της μορφή, για τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Το 
κοινοβούλιο κρίνει ότι ο στόχος της επίτευξης ισότητας στα όργανα λήψεως οικονομικών 
αποφάσεων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη λήψη εθνικών μέτρων.


