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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων του 
Βασιλείου των Κάτω Χωρών 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
(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 στην οποία 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 ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη (επικουρικότητα) 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 (COM(2012)0614)

Σύμφωνα με τη θεσπισθείσα προς τούτο διαδικασία, η Γερουσία και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων εξέτασαν, υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας, την πρόταση 
οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
(COM(2012)0614). Στο πλαίσιο αυτό εφήρμοσαν το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το 
πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τη γνώμη της Γερουσίας και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Ανάλογες επιστολές διαβιβάσθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

Τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η πλειοψηφία έκρινε ότι η 
πρόταση αντέβαινε προς την αρχή της επικουρικότητας1. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η Ευρώπη παρεμβαίνει μόνο όταν η δράση της κρίνεται 
αποτελεσματικότερη της εθνικής, δηλαδή όταν ο στόχος της προτεινόμενης δράσης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με ικανοποιητικό τρόπο από τα ίδια τα κράτη μέλη. Στην προκείμενη 
περίπτωση, η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων κρίνουν ότι δεν συντρέχει λόγος.

Βάσει του άρθρου 157, παράγραφος 3, της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ένωση υποχρεούται να λαμβάνει νομοθετικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και επαγγέλματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια οδηγία 
σύμφωνα με την οποία, στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών.

Ωστόσο, η πρόταση δεν αποδεικνύει επαρκών την αναγκαιότητα των προτεινομένων μέτρων. 
Πέραν τούτου, ο λόγος που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου δεν είναι πολύ σαφής. Επίσης, δεν θεμελιώνεται 
σαφώς ούτε η επιλογή ενός δεσμευτικού ποσοστού της τάξης των 40%. Επιπλέον, δεν είναι 
σαφές με ποιον τρόπο θα μπορούσε να διαταραχθεί η εσωτερική αγορά λόγω τούτου, όπως 
ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η διατύπωση της προτεινόμενης νομοθεσίας 
παρουσιάζει ανακρίβειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η εθνική πολιτική αποδείχθηκε ανεπαρκής για την 
επίτευξη του στόχου της οδηγίας, ήτοι μια μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στην ηγεσία 

                                               
1 Η πλειοψηφία αυτή απαρτίζονταν στη Γερουσία από τις ομάδες  VVD. SP. PVV. CDA και ChristenUnie, και 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις ομάδες  VVD. SP.PVV. CDA. ChristenUnie και SGP.
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των επιχειρήσεων. Είναι όμως αδύνατον να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εθνικές 
πρωτοβουλίες δεν στέφθηκαν με επιτυχία, δεδομένου ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες 
βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα και δεν είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής 
κινδυνεύει να διαταράξει την καλή λειτουργία των εθνικών πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί 
στο πλαίσιο του αγώνα για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνωρίζουν ομόφωνα τη σημασία που 
προσλαμβάνει η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, σημειωτέον ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2013, στις Κάτω Χώρες ισχύει ο στόχος του 
30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για τα διοικητικά συμβούλια είτε για τα 
συμβούλια εποπτείας. Η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας – με έναν διαφορετικό στόχο, 
μια άλλη ομάδα στόχο, ένα άλλο χρονοδιάγραμμα και την επιβολή κυρώσεων – θα 
εξουδετέρωνε την εθνική πρωτοβουλία και δεν θα άφηνε αρκετό χρόνο στην εθνική 
προσέγγιση για να αποφέρει αποτελέσματα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει την ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής 
πολιτικής στην υπηρεσία της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, τίποτα δεν 
αποδεικνύει ότι η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πρωτοβουλιών υπέρ της καταπολέμησης της 
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ικανή να διαταράξει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει εάν σε ορισμένες χώρες δεν υπήρχε καμία 
ελπίδα απασχόλησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου στην κορυφή της ιεραρχίας των 
επιχειρήσεων. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο.

Τίποτα δεν αποδεικνύει επίσης ότι θα ήταν αποτελεσματική η θέσπιση ενός δεσμευτικού 
στόχου. Σπάνιες είναι οι χώρες στις οποίες έχει ήδη δοκιμασθεί η προσέγγιση αυτή, αλλά, 
ακόμη και στις χώρες αυτές, οι πρωτοβουλίες δρομολογήθηκαν πολύ πρόσφατα για να 
μπορούν να διαπιστωθούν τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής. Πέραν τούτου, η 
καθιέρωση μιας γενικής υποχρέωσης για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες δεν θα 
επέτρεπε να ληφθεί δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων. Επίσης, δεν
έχει επαρκώς θεμελιωθεί επιστημονικά ότι το μέγεθος του επιβαλλόμενου ποσοστού, ήτοι 
40%, είναι το πλέον αποτελεσματικό για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και την 
αντιμετώπιση της κατάστασης που γνωρίζουν ορισμένα κράτη μέλη. Θα ήταν προτιμότερο να
αναμείνουμε τα σαφή αποτελέσματα των εθνικών πρωτοβουλιών και να δοθεί η δυνατότητα 
στα κράτη μέλη να αντλήσουν τα διδάγματα της αξιολόγησης των εν λόγω εθνικών 
πρωτοβουλιών, αντί να θεσπισθούν στο στάδιο αυτό δεσμευτικά ποσοστά.

Δεν έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται να εξασφαλισθεί η ισότητα 
των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ήτοι με την επιβολή «κατάλληλων και 
αποτρεπτικών» κυρώσεων, είναι αποτελεσματικός. Υπάρχουν εθνικές πρωτοβουλίες που δεν 
προβλέπουν δεσμευτικές κυρώσεις και οι οποίες αφήνουν να διαφανεί κάποια τάση 
βελτίωσης της συμμετοχής των γυναικών στην κορυφή της ιεραρχίας των επιχειρήσεων. 
Πέραν τούτου τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει το φάκελο 
αυτό με την υποχρέωση επιβολής αποτρεπτικών κυρώσεων. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου 
σαφές ποιες προσπάθειες οφείλουν να καταβάλουν τα κράτη μέλη, ούτε πότε θα πρέπει να 
επιβληθούν οι κυρώσεις, ούτε πότε θα μπορεί να γίνει λόγος για μη τήρηση. Δεν υπάρχει 
κριτήριο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με την προτεινόμενη 
οδηγία.
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Τέλος, η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν βλέπουν ούτε την προστιθέμενη 
αξία, ούτε την ανάγκη μιας νομοθετικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τομέα του αγώνα για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στις διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων. 


