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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου επί 
της προτάσεως 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)614 – 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, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

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

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των 
Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου επί της ως άνω προτάσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων

Υποβληθείσα στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την Εφαρμογή των 
Αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας

σχετικά με

Σχέδιο 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

16433/121

Πλαίσιο της Συνθήκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της 
επικουρικότητας

1. Η αρχή της επικουρικότητας απορρέει από την επιθυμία να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της ΕΕ. Η εν λόγω αρχή ορίζεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ:

«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην 
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που 
οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω 
της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
στο επίπεδο της Ένωσης».

2. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να «μεριμνούν συνεχώς για την τήρηση»2 της αρχής της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

3. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει 
πρόταση νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά 
περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική διάσταση των προβλεπόμενων δράσεων.3

4. Δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, «κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει 
να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση» βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει:

                                               
1 COM(12)614.
2 Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2).
3 Άρθρο 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2).
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 στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης·

 εφόσον πρόκειται για οδηγία, στοιχεία εκτίμησης των συνεπειών της πρότασης στην 
εθνική νομοθεσία, και ενδεχομένως, στην περιφερειακή νομοθεσία· και

 ποιοτική και, όπου είναι δυνατόν, ποσοτική τεκμηρίωση των λόγων «που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο 
της Ένωσης».

Η εμπεριστατωμένη έκθεση πρέπει επίσης να αποδεικνύει ότι λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
είναι το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις, 
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες, το ελάχιστο 
δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

5. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ, τα εθνικά 
κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο (αριθ. 2), ήτοι τη διαδικασία αιτιολογημένης 
γνώμης.

Προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας

6. Το προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, παρείχε 
χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά με το πώς έπρεπε να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 
Η καθοδήγηση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό δείκτη της τήρησης της αρχής της 
επικουρικότητας. Η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι συνεχίζει να τηρεί το Πρωτόκολλο του 
Άμστερνταμ ως οδηγία για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και συνιστά και στους 
υπολοίπους να κάνουν το ίδιο.4

                                               
4 Βλέπε αντιστοίχως, τις σελίδες 2 και 3 των εκθέσεων του 2010 και του 2011 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα 
(COM(10)547 και COM(11)344).

«Η κοινοτική δράση είναι αιτιολογημένη όταν πληρούνται και οι δύο πτυχές της αρχής της 
επικουρικότητας: οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 
με τη δράση των κρατών μελών στα πλαίσια του εθνικού τους συνταγματικού συστήματος 
και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα με δράση εκ μέρους της Κοινότητας.

«Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν εξετάζεται 
κατά πόσον πληρούται ο προαναφερόμενος όρος:

 το υπό εξέταση θέμα έχει διεθνικές πτυχές οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν 
ικανοποιητικά με τη δράση των κρατών μελών,

 οι δράσεις μόνο των κρατών μελών ή η έλλειψη κοινοτικής δράσης έρχονται σε 
σύγκρουση με τις απαιτήσεις της Συνθήκης (όπως η ανάγκη διόρθωσης των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ή η αποφυγή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του 
εμπορίου ή η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής) ή βλάπτουν 
σημαντικά κατ' άλλον τρόπο τα συμφέροντα των κρατών μελών, 
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 η δράση σε κοινοτικό επίπεδο συνεπάγεται σαφή πλεονεκτήματα λόγω της κλίμακας στην 
οποία θα διεξαχθεί ή των αποτελεσμάτων της, σε σύγκριση με τη δράση στο επίπεδο των 
κρατών μελών».1

«Η κοινοτική δράση θα έχει την απλούστερη δυνατή μορφή, συνάδουσα προς την 
ικανοποιητική επίτευξη του στόχου του μέτρου και την ανάγκη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του. Η Κοινότητα θα πρέπει να λαμβάνει νομοθετικά μέτρα μόνο στον απαραίτητο 
βαθμό. Εφόσον δεν μεταβάλλονται άλλες παράμετροι, οι οδηγίες θα πρέπει να προτιμώνται 
από τους κανονισμούς και οι οδηγίες-πλαίσια από τα λεπτομερή μέτρα».

Στόχος της προτεινόμενης νομοθεσίας

7. Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι η βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Παρόλο που έχει συνταχθεί σε γλώσσα ουδέτερη 
ως προς το φύλο, κάνοντας ευρεία αναφορά στο υποεκπροσωπούμενο φύλο, από τις 
αιτιολογικές σκέψεις καθίσταται σαφές ότι στόχος είναι η αύξηση της παρουσίας των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, για τους παρακάτω λόγους:

 την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον περιορισμό 
των διαφορών ως προς τα ποσοστά απασχόλησης και τις αμοιβές των φύλων·

 τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (60 τοις 
εκατό των απόφοιτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες) και την αύξηση της απόδοσης 
των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση· και

 τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, με ευεργετικές έμμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομική επίδοση και την κερδοφορία καθώς επίσης στην οικονομική ανάπτυξη.

Λειτουργία

8. Το σχέδιο οδηγίας βασίζεται στο άρθρο 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο δημιουργεί μια ειδική αρμοδιότητα για τη θέσπιση 
μέτρων «με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της 
αυτής αξίας». Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες στις οποίες οι γυναίκες καταλαμβάνουν λιγότερο από το 40% των 
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το ένα τρίτο όλων των θέσεων διοικητικών 
στελεχών (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) διορίζουν μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη 
«βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζοντας 
προκαθορισμένα, σαφή, ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία κριτήρια». Θεσπίζει 
επίσης έναν νέο κανόνα προτίμησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα δίδεται 
προτεραιότητα στις γυναίκες υποψηφίους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα ίδια 
προσόντα με εκείνα των ανδρών υποψηφίων ως προς την καταλληλότητα, την ικανότητα και 

                                               
1 Βλέπε αντιστοίχως, τις σελίδες 2 και 3 των εκθέσεων του 2010 και του 2011 για την 
επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(10)547 και COM(11)344).
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την επαγγελματική επίδοση και ότι δεν υφίστανται άλλοι παράγοντες που να οδηγούν σε 
προνομιακή μεταχείριση του άνδρα υποψηφίου.

9. Στόχος αυτών των νέων διαδικαστικών απαιτήσεων είναι να επιτευχθεί εκπροσώπηση της 
τάξεως του 40% των γυναικών σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών (ή του 30% 
επί του συνόλου των διοικητικών στελεχών) στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών έως το 2020 (ή το 2018 στην περίπτωση εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο δημόσιων επιχειρήσεων). Εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
καθώς επίσης οι εταιρείες που απασχολούν ποσοστό γυναικών μικρότερο από το 10% του 
εργατικού δυναμικού τους. Στην περίπτωση που έχουν θεσπιστεί ήδη εθνικά μέτρα για την 
αύξηση του επιπέδου γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, δεν 
είναι αναγκαίο οι εταιρείες να εφαρμόσουν τις νέες διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής, 
ωστόσο από το 2018/20 και μετά θα ζητείται από αυτές να το κάνουν εφόσον δεν έχουν 
επιτύχει τον στόχο του 40%. Το σχέδιο οδηγίας θεσπίζει επίσης ειδικές απαιτήσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί σαφής πρόοδος προς την επίτευξη μεγαλύτερης αναλογίας γυναικών σε θέσεις 
εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων. 

10. Το σχέδιο οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις οι οποίες ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν διοικητικά πρόστιμα ή ακύρωση από δικαστικό φορέα του διορισμού ή της 
εκλογής μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εφόσον έχουν παραβιαστεί οι διαδικαστικές 
απαιτήσεις πρόσληψης και επιλογής που καθορίζονται από τα εθνικά μέτρα εφαρμογής. Δεν 
είναι σαφές εάν οι κυρώσεις θα επιβάλλονται σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που 
εφαρμόζουν τις διαδικαστικές απαιτήσεις αλλά δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο 
του 40% έως το 2018/20. 

Επικουρικότητα

11. Η Επιτροπή προβάλλει τρεις λόγους που δικαιολογούν την ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ. Κατ’ αρχάς, υποστηρίζει ότι η ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ είναι αναγκαία γιατί η 
μεμονωμένη δράση των κρατών μελών «δεν θα επιτύχει αρκετά σημαντική πρόοδο προς μια 
πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών έως το 
2020 ή σε κάποια χρονική στιγμή στο ορατό μέλλον».2 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες τάσεις στα κράτη μέλη, υπολογίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρόκειται να 
επιτύχει πριν από το 2040 τον στόχο του 40% των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Η 
Επιτροπή επισημαίνει τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων που υιοθετούν τα 
κράτη μέλη και προσθέτει:

«Ενώ τα κράτη μέλη έχουν τη νομική δυνατότητα να αναλάβουν δράση ώστε να 
αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, 
πολλά από αυτά δεν επιδεικνύουν καμία προθυμία να ενεργήσουν με δική τους πρωτοβουλία 
ή έρχονται αντιμέτωπα με την αντίθεση της επιχειρηματικής κοινότητας.»3

12. Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη αποτελούν τη δεύτερη 
αιτιολόγηση για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.  Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και 
                                               
2 Βλέπε σ. 25 της Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής (ADD 1).
3 Βλέπε σ. 26 της Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής (ADD 1).
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να οδηγήσουν σε «πρακτικές επιπλοκές». Παραθέτει, ως παραδείγματα, τις δυσκολίες που 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία εφόσον θελήσει να 
συστήσει θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος, να συμμετέχει σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές ή να 
υποβάλει προσφορές για δημόσιες συμβάσεις.4 Η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
επιλογής και αξιοκρατικών κριτηρίων για τις θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων 
ενδέχεται να εμποδίσει δυνητικούς υποψηφίους να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς επίσης να επηρεάσει επενδυτικές 
αποφάσεις.5 Επιπλέον, τα κοινά ελάχιστα πρότυπα συμβάλλουν στην εξασφάλιση «ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού».6 Η Επιτροπή προσθέτει:

«Ίσως τα κράτη μέλη διστάζουν να αναλάβουν πρωτοβουλία ρύθμισης σε αυτόν τον τομέα, 
διότι θεωρούν ενδεχομένως ότι θα έθεταν τις δικές τους επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση 
έναντι επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών. Αυτή η αντίληψη, που ενισχύεται με την άσκηση 
πιέσεων από την επιχειρηματική κοινότητα, αντιπροσωπεύει ένα μείζον εμπόδιο στο να 
αναλάβουν τα κράτη μέλη την αναγκαία δράση.  Είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλίας σε 
επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα συγκρίσιμο επίπεδο 
προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλη την Ένωση, όπως ορίζεται από τις Συνθήκες της 
ΕΕ.»7

13. Η τρίτη αιτιολόγηση για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ θέτει την ισότητα των φύλων 
εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαία μια σαφής δέσμευση στην 
ισότητα των φύλων, ώστε να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και να επιτευχθεί έως το 2020 ο βασικός στόχος που όρισε η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για ποσοστό απασχόλησης 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 20-64 ετών. 
Η Επιτροπή προσδοκά επίσης ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ανώτατες 
θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων θα έχει ευεργετικές έμμεσες επιπτώσεις στην 
ευρύτερη οικονομία, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.8 Υποστηρίζει ότι:

«Αυτή η ανεπαρκής αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με υψηλά επαγγελματικά 
προσόντα συνιστά απώλεια δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης. Η πλήρης αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων θα έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων της ΕΕ, για τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία και για την εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι τρίτων χωρών.»9

14. Η Επιτροπή, με βάση την ανάλυσή της, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος της 
αύξησης της αναλογίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών

«μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσα από συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ παρά 

                                               
4 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας.
5 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας και σ. 27-28 της Εκτίμησης 
Επιπτώσεων της Επιτροπής (ADD 1).
6 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 14, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας.
7 Βλέπε σ. 26 της Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής (ADD 1).
8 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 15, σ. 17-18 του σχεδίου οδηγίας.
9 Βλέπε σ. 3 της αιτιολογικής έκθεσης της Επιτροπής.
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μέσα από εθνικές πρωτοβουλίες ποικίλης εμβέλειας, στόχευσης και 
αποτελεσματικότητας».10  

Πτυχές του κανονισμού που δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας

15. Η Βουλή των Κοινοτήτων θεωρεί ότι το σχέδιο 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 
δεν συνάδει ούτε με τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην Επιτροπή από το 
πρωτόκολλο αριθ. 2 ούτε από την ουσιαστική αρχή της επικουρικότητας, ως προς τις 
ακόλουθες πτυχές:

i) Μη συμμόρφωση με ουσιώδεις διαδικαστικές απαιτήσεις

16. Δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, «κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης 
πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η 
τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας». Η απαίτηση να αποτελεί η 
εν λόγω εμπεριστατωμένη έκθεση μέρος του σχεδίου νομοθετικής πράξης συνεπάγεται ότι θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί 
τμήμα του σχεδίου νομοθετικής πράξης και, το σημαντικότερο, μεταφράζεται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  Το γεγονός ότι μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ δίνει τη δυνατότητα να κριθεί η εμπεριστατωμένη έκθεση με βάση την τήρηση των αρχών 
της επικουρικότητας (και της αναλογικότητας) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2. Κάτι τέτοιο αντιπαραβάλλεται με την εκτίμηση 
αντικτύπου της Επιτροπής, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νομοθετικής πράξης και 
δεν μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

17. Το τεκμήριο που θέτει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση11 είναι ότι οι αποφάσεις 
πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της ΕΕ. Μια απομάκρυνση 
από αυτό το τεκμήριο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένη αλλά να δικαιολογείται με 
επαρκή λεπτομέρεια και σαφήνεια, έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ και οι εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποί τους να μπορούν να κατανοήσουν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς λόγους που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι «ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης», όπως ορίζεται από το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2. Την ευθύνη 
ικανοποίησης αυτών των απαιτήσεων φέρει το θεσμικό όργανο της ΕΕ που προτείνει τη 
νομοθεσία.

18. Η αιτιολογική έκθεση και οι αιτιολογικές σκέψεις του σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής 
πράγματι διατυπώνουν λεπτομερώς την αιτιολόγηση για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. 
Ωστόσο, για τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω, θεωρούμε ότι η Επιτροπή δεν 
διαβίβασε επαρκή ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση της ανάγκης για ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι ένας αριθμός κρατών μελών έχουν ήδη λάβει μέτρα για την 
αύξηση της παρουσίας των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Σύμφωνα με τη 
Βουλή των Κοινοτήτων, η εν λόγω παράλειψη συνιστά μη συμμόρφωση της Επιτροπής με 
ουσιώδεις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.

                                               
10 Βλέπε σ. 28 της Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής (ADD 1).
11 Άρθρο 5,
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ii) Μη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας

19. Σύμφωνα με το πρώτο σκέλος των απαιτήσεων της επικουρικότητας, η ΕΕ μπορεί να 
παρέμβει «μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη».12

20. Η Επιτροπή υπογραμμίζει τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη –
ορισμένα θεσπίζουν δεσμευτικές ποσοστώσεις, άλλα θέτουν μη δεσμευτικούς στόχους, 
κάποια προτείνουν εθελοντικές πρωτοβουλίες του επιχειρηματικού κλάδου, και κάποια άλλα 
δεν αναλαμβάνουν κανενός είδους δράση– και υποστηρίζει ότι η πρόοδος προς μια πιο 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών θα είναι πολύ αργή.  
Ωστόσο, η Βουλή των Κοινοτήτων επισημαίνει ότι τα τελευταία ένα με δύο χρόνια έχουν 
θεσπιστεί πολλά εθνικά μέτρα και θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για να τα απορρίψουμε ως 
αναποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος σκέψης και αξιολόγησης 
για να γίνει μια εκτίμηση ως προς το τι λειτουργεί (ή όχι) και ως προς την πρόοδο που έχει 
συντελεσθεί, προτού καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα να 
δράσουν ή ότι τα μέτρα που θεσπίζουν είναι αναποτελεσματικά.

21. Η Επιτροπή παραθέτει την αντίσταση εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας ως 
πιθανό παράγοντα που εξηγεί για ποιον λόγο ορισμένα κράτη μέλη ενδεχομένως να είναι 
διστακτικά ή απρόθυμα να δράσουν, και τάσσεται υπέρ της δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη 
διασφάλιση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού». Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ανάλυσης που 
ενισχύει την πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο όφελος του επιχειρηματικού τομέα από τη 
δημιουργία πιο πολύμορφων διοικητικών συμβουλίων ως μέσο βελτίωσης της εταιρικής 
διακυβέρνησης και επίδοσης. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι συντρέχουν περισσότεροι λόγοι για 
την ανάληψη δράσης μεμονωμένα από τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών ως μέσο 
εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

22. Το δεύτερο σκέλος των απαιτήσεων της επικουρικότητας απαιτεί στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι ο στόχος μιας πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια εταιρειών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, λόγω κλίμακας ή επιπτώσεων, μέσω 
ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ είναι αιτιολογημένη επειδή διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις μπορεί να οδηγήσουν 
σε «πρακτικές επιπλοκές», οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική 
αγορά. Μεταξύ των παραδειγμάτων που παρατίθενται είναι η πιθανότητα για μια εταιρεία με 
πολύ λίγες γυναίκες σε θέσεις διοικητικών στελεχών να εξαιρείται από δημόσιες συμβάσεις ή 
να δυσκολεύεται να συστήσει θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος.  Η έλλειψη διαφάνειας κατά 
τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής για θέσεις στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών 
μπορεί επίσης να περιορίσει την ελευθερία κυκλοφορίας εντός της εσωτερικής αγοράς και να 
επηρεάσει τη βάση στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ενώ δεχόμαστε ότι όλα αυτά είναι 
θεωρητικώς πιθανά, θεωρούμε ότι η Επιτροπή είναι αναγκαίο να θεμελιώσει μια πολύ 
ισχυρότερη βάση στοιχείων σχετικά με τα προβλήματα που απαντούν εντός της εσωτερικής 
αγοράς, προτού υποστηριχθεί ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι αιτιολογημένη 
προκειμένου να εναρμονίσει αποκλίνουσες εθνικές προσεγγίσεις.

                                               
12 Βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
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23. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι η αύξηση της συμμετοχής και της προβολής των 
γυναικών σε υψηλές θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων μπορεί κάλλιστα να έχει θετικές 
έμμεσες επιπτώσεις στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να συμβάλει στον 
βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Δεν είναι καθόλου 
σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε εάν μια τέτοιου είδους νομοθεσία θα ήταν 
αναγκαία ή επιθυμητή για την επίτευξη του βασικού στόχου. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε 
παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το είδος 
της ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ που προτείνει η Επιτροπή είναι απαραιτήτως ο 
μοναδικός, ή ο βέλτιστος, τρόπος επίτευξης του βασικού στόχου. 

Συμπέρασμα:

24. Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Κοινοτήτων θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση δεν 
συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.
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Επιτροπή Εξέτασης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 23η έκθεση, σύνοδος 
2012-13

Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών

Ιστορικό

Η Συνθήκη της Ρώμης του 1957 περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
θέσπισε την αρχή περί ισότητας αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, και έκτοτε 
η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται ως μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.1 Οι Συνθήκες 
της ΕΕ θεσπίζουν μια γενική υποχρέωση της ΕΕ να επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες 
και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς όπου έχει 
αρμοδιότητα δράσης.2 Επιπλέον, το άρθρο 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δημιουργεί μια ειδική αρμοδιότητα για τη θέσπιση μέτρων 
με τα οποία, 

«εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 
ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας».

Έγγραφο (α) — η ανακοίνωση

1.2 Στην ανακοίνωση της Επιτροπής περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους η νομοθεσία 
της ΕΕ, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθώς επίσης τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης της ΕΕ έχουν συμβάλει στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων. Τον Μάρτιο του 2010, η νεότευκτη Επιτροπή ενέκρινε έναν Χάρτη για 
τα δικαιώματα των γυναικών, στον οποίο δεσμεύτηκε να ενισχύσει την πτυχή της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν κατά τη θητεία της και να θεσπίσει 
συγκεκριμένα μέτρα για την προώθησή της. Η στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών για την περίοδο 2010-15 υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης 
της αναλογίας γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Τον Μάρτιο του 2011, το Συμβούλιο θέσπισε ένα 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-20, το οποίο ζητά 
την ανάληψη δράσης «σε επίπεδο κράτους μέλους και, αναλόγως με την περίπτωση, σε 
επίπεδο Ένωσης» για την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών στην πολιτική και 
οικονομική ζωή καθώς και την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και όλα τα πεδία, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
προσόντα των γυναικών. Το Σύμφωνο συμβάλλει στην άρση των εμποδίων στη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και αποτελεί ένα από τα πολλά εργαλεία στήριξης του 
βασικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση του ρυθμού απασχόλησης των 
γυναικών στο 75% έως το 2020.

1.3 Παρά τις εν λόγω πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και προγενέστερες προσπάθειες για 
αλλαγές μέσα από μη δεσμευτικές συστάσεις του Συμβουλίου, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να παρατηρείται άνιση εκπροσώπηση των φύλων σε ηγετικές θέσεις:

                                               
1Βλέπε άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2Βλέπε άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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«Σε όλη την ΕΕ, τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών κυριαρχούνται σήμερα από ένα 
φύλο: 86,3% των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 13,7% (15% μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών). 
Το 96,8% των προέδρων είναι άνδρες και μόλις το 3,2% είναι γυναίκες.»3

1.4 Υπογραμμίζει την ανεπαρκή ανταπόκριση στην «επίσημη δέσμευση για την προώθηση 
των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης», η οποία τέθηκε σε εφαρμογή 
από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2011 και αποτελεί μια έκκληση προς τις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες να δεσμευθούν εθελοντικά να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών 
στα διοικητικά τους συμβούλια, σε ποσοστό 30% μέχρι το 2015 και 40% μέχρι το 2020,4
καθώς και την πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιβολή ποσοστώσεων και 
δεσμευτικής νομοθεσίας σε περίπτωση που τα εθελοντικά μέτρα δεν φέρουν αποτελέσματα. 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι, σύμφωνα με τον τρέχοντα ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν 
περισσότερα από 40 χρόνια για να επιτύχουν οι εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια. Υποστηρίζει ότι απαιτείται, ως εκ 
τούτου, μια νομοθετική πρωτοβουλία όχι μόνο για τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών αλλά και για τη διασφάλιση ότι η αλλαγή θα είναι «διαρθρωτική και μη 
αναστρέψιμη».5 Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ, 
θα περιλαμβάνονται:

 προετοιμασία ενός εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας για εταιρείες αναζήτησης 
στελεχών, ο οποίος θα αφορά τη διαφοροποίηση με βάση το φύλο καθώς και τις 
βέλτιστες πρακτικές·

 πολιτική καθοδήγηση σχετικά με μέτρα που αφορούν τον συνδυασμό 
επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου·

 στενή παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη του βασικού 
στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

 αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιχειρηματικές και οικονομικές αναλύσεις 
υπέρ της ισότητας των φύλων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

 συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τον προσδιορισμό της προόδου που έχει 
συντελεσθεί στην επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής σε θέσεις λήψης αποφάσεων· και

 προώθηση της παροχής οικονομικά προσιτής και ποιοτικής βρεφονηπιακής μέριμνας.6

Έγγραφο (β) — το σχέδιο οδηγίας

1.5 Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι η βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Παρόλο που έχει συνταχθεί σε γλώσσα ουδέτερη ως 
προς το φύλο, κάνοντας ευρεία αναφορά στο υποεκπροσωπούμενο φύλο, από τις αιτιολογικές 
σκέψεις καθίσταται σαφές ότι στόχος είναι η αύξηση της παρουσίας των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια, για τους παρακάτω λόγους:

 την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον περιορισμό 

                                               
3 Βλέπε σ. 5 της ανακοίνωσης.
4 Μόνο 24 εταιρείες έχουν υπογράψει τη δέσμευση (Βλέπε σ. 6 του ADD 1).
5 Βλέπε σ. 6 της ανακοίνωσης.
6Βλέπε σ. 15-17 της ανακοίνωσης.
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των διαφορών ως προς τα ποσοστά απασχόλησης και τις αμοιβές των φύλων·
 τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (60% 

των απόφοιτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες) και την αύξηση της απόδοσης των 
δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση· και

 τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, με ευεργετικές έμμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομική επίδοση και την κερδοφορία, καθώς επίσης στην οικονομική ανάπτυξη.

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας

1.6 Το σχέδιο οδηγίας βρίσκει εφαρμογή μόνο σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες 
(ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου), 
εξαιρούνται όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.7 Αυτό συμβαίνει επειδή οι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες «έχουν μια ιδιαίτερη οικονομική σημασία, προβολή και αντίκτυπο» 
και θέτουν τα πρότυπα για την ευρύτερη οικονομία. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι ο 
δημόσιος χαρακτήρας των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων απαιτεί να 
υπόκεινται σε μεγαλύτερη ρύθμιση «προς το δημόσιο συμφέρον».8

Διαδικαστικές απαιτήσεις για την πρόσληψη μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών

1.7 Το σχέδιο οδηγίας καθορίζει νέες διαδικαστικές απαιτήσεις σχετικά με τα αξιολογικά 
κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, που θα εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων9 και τα οποία 
ως στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση άνισης εκπροσώπησης των φύλων στο 
διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας, θα καταβάλλεται προσπάθεια να αυξηθεί η αναλογία μη 
εκτελεστικών θέσεων που κατέχει το υποεκπροσωπούμενο φύλο σε 40% έως τον Ιανουάριο 
του 2020 (ή έως το 2018 για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που είναι δημόσιες 
επιχειρήσεις). Η Επιτροπή αιτιολογεί τη διάκριση μεταξύ των ρόλων εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών με βάση την αναλογικότητα. Υποστηρίζει ότι 
πιθανότατα υπάρχει μεγαλύτερο απόθεμα ατόμων με τα κατάλληλα προσόντα, ικανών να 
αναλάβουν μη εκτελεστικά εποπτικά καθήκοντα, και ότι ως εκ τούτου θα είναι ευκολότερο 
για τις εταιρείες να επιτύχουν πιο πολύμορφα διοικητικά συμβούλια εστιάζοντας τις 
προσπάθειές τους στην πρόσληψη μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Αντιθέτως, η 
εφαρμογή των ίδιων υποχρεώσεων για την πρόσληψη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών θα 
συνιστούσε μέγιστη παρέμβαση στην καθημερινή διαχείριση μιας επιχείρησης.10

1.8 Οι νέες διαδικαστικές απαιτήσεις βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες στις οποίες για οιοδήποτε φύλο το ποσοστό που κατέχει θέση μη 
εκτελεστικού διοικητικού στελέχους είναι μικρότερο από 40%.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

                                               
7Η εξαίρεση αφορά ΜΜΕ με λιγότερους από 250 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή 
ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή τα 43 εκατομμύρια ευρώ, 
αντιστοίχως.
8Βλέπε αιτιολογική σκέψη 17, σ. 18 του σχεδίου οδηγίας.
9Τα μονιστικά συστήματα συνδυάζουν την άσκηση των διοικητικών και εποπτικών 
καθηκόντων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών από ένα ενιαίο 
συμβούλιο· τα δυαδικά συστήματα αποτελούνται από ένα χωριστό εποπτικό συμβούλιο μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και ένα διοικητικό συμβούλιο εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών.
10  Βλέπε αιτιολογική σκέψη 20, σ. 18 του σχεδίου οδηγίας.
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άρθρο 4 παράγραφος 1 του σχεδίου οδηγίας ορίζει ότι οι διορισμοί πρέπει να γίνονται βάσει,
«συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζοντας 
προκαθορισμένα, σαφή, ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία κριτήρια».

1.9 Εκτός από τα εν λόγω κριτήρια, το άρθρο 4 παράγραφος 3 θεσπίζει έναν νέο κανόνα 
προτίμησης. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 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».

1.10 Ο αποτυχών υποψήφιος έχει δικαίωμα να ζητήσει την κοινοποίηση των αξιοκρατικών 
κριτηρίων στα οποία βασίστηκε η επιλογή, την αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση αυτών 
των κριτηρίων και (κατά περίπτωση) τους παράγοντες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ 
υποψηφίου του άλλου φύλου. Εάν, με βάση αυτές τις πληροφορίες, υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία που να δημιουργούν την πεποίθηση ότι ο αποτυχών υποψήφιος διέθετε 
ίσα προσόντα για τη θέση, την ευθύνη απόδειξης ότι εφαρμόστηκε σωστά ο κανόνας 
προτίμησης φέρει η εταιρεία.

1.11 Η Επιτροπή τονίζει ότι ο κανόνας προτίμησης που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 3 είναι 
συμβατός με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη θετική δράση, η 
οποία απαιτεί να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 ένα φύλο σαφώς να υποεκπροσωπείται στον σχετικό τομέα (σε αυτήν την περίπτωση, 
οι γυναίκες)·

 η γυναίκα υποψήφια να έχει ίσα προσόντα ως προς την επάρκεια, τις ικανότητες και 
την επαγγελματική επίδοση·

 η προτεραιότητα να μην δίνεται στη γυναίκα υποψήφια αυτομάτως και χωρίς όρους, 
αλλά να μπορεί να παρακαμφθεί εάν λόγοι που αφορούν συγκεκριμένο άνδρα 
υποψήφιο γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του·  και

 όλοι οι υποψήφιοι να αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Γιατί στόχος 40%;

1.12 Η Επιτροπή παραθέτει ακαδημαϊκές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να επιτευχθεί 
μια κρίσιμη μάζα στον αριθμό των γυναικών, της τάξης τουλάχιστον του 30%, ώστε να 
ξεπεραστούν οι αντιλήψεις περί «προσχημάτων» και να επιτευχθούν θεμελιώδεις και 
βιώσιμες αλλαγές στην κουλτούρα των διοικητικών συμβουλίων. Προσθέτει, ωστόσο, ότι το 
εν λόγω μέτρο μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά χονδροειδές αν εφαρμοστεί χωρίς να ληφθεί 
υπόψη το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου (το οποίο κατά μέσο όρο διαθέτει 6,89 μη 
εκτελεστικά μέλη σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, εξαιρουμένων των ΜΜΕ) και 
ο απόλυτος αριθμός των γυναικών που εκπροσωπούνται σε αυτό. Ένας στόχος του 40% θα 
συμβάλει στη διασφάλιση της επίτευξης μιας κρίσιμης μάζας τόσο σε σχέση με το ποσοστό 
όσο και σε σχέση με τον απόλυτο αριθμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. 
Ωστόσο, η Επιτροπή προσθέτει:
«Το κατάλληλο επίπεδο στόχου, στο οποίο επιτυγχάνονται οι καθορισμένες επιδιώξεις και 
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τουλάχιστον η κρίσιμη μάζα του 30%, επαφίεται σε πολιτική κρίση ενόψει των αναλογικά 
διαφορετικών επιπτώσεων.»11

1.13 Η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής δείχνει ότι, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει νόμους για τον καθορισμό εθνικών ποσοστώσεων, το 40% βρίσκεται στην 
κορυφή της κλίμακας.  12

1.14 Το άρθρο 4 παράγραφος 7 του σχεδίου οδηγίας θεσπίζει έναν βαθμό ευελιξίας, δίνοντας 
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι ο στόχος του 40% έχει επιτευχθεί εφόσον 
οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το 
υποεκπροσωπούμενο φύλο κατέχει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των θέσεων 
διοικητικών στελεχών (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών).

Εξαιρέσεις στην εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων για την πρόσληψη μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών

1.15 Υπάρχουν δύο σημαντικές εξαιρέσεις. Πρώτον, το άρθρο 4 παράγραφος 6 επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να θέσουν εκτός κανονισμού εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που 
στο εργατικό τους δυναμικό το ένα φύλο εκπροσωπείται σε ποσοστό μικρότερο του 10% (με 
την αιτιολογία ότι πιθανότατα υπάρχουν λιγότεροι υποψήφιοι με επαρκή προσόντα μεταξύ 
του υποεκπροσωπούμενου φύλου). Δεύτερον, το άρθρο 8 παράγραφος 3 επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να αναστείλουν την εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένου 
του κανόνα προτίμησης) εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν ήδη λάβει μέτρα σε 
εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση μιας πιο ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και ότι με τα μέτρα αυτά θα επιτευχθεί ο στόχος του 
40% έως το 2020 (ή έως το 2018, σε περίπτωση εισηγμένων στο χρηματιστήριο δημόσιων 
επιχειρήσεων). Η αναστολή της εφαρμογής των κανόνων θα είναι προσωρινή –έως το 2018 
για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημόσιες επιχειρήσεις και το 2020 για τις υπόλοιπες 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες– και θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις (η πρώτη το 2017) που να αποδεικνύουν ότι τα εθνικά μέτρα 
έχουν «απτά αποτελέσματα».13

Μέτρα για την ενίσχυση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των 
διοικητικών στελεχών

1.16 Το σχέδιο οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες αναλαμβάνουν ατομικές δεσμεύσεις ώστε να επιτύχουν «ισόρροπη 
εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις θέσεις εκτελεστικών διοικητικών στελεχών» έως το 
2020 (ή έως το 2018 για εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημόσιες επιχειρήσεις).14 Οι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες πρέπει να περιγράψουν την πρόοδο που έχει γίνει για 
την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων, καθώς και για την επίτευξη του στόχου του 40% για 
μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, σε ετήσιες εκθέσεις τις οποίες θα υποβάλλουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ τα στοιχεία θα δημοσιεύονται στους ιστοτόπους τους.  Παρόλο 
                                               
11Βλέπε σ. 9, 16, 37 και 38 του ADD 1.
12Βλέπε σ 49-53 του ADD 2. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν θεσπίσει ποσόστωση της τάξης του 
40%· Το Βέλγιο, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες έχουν ταχθεί υπέρ του 30% ή του 33%.
13Βλέπε άρθρο 9 παράγραφος 2 του σχεδίου οδηγίας.
14 Βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 1 του σχεδίου οδηγίας.
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που το σχέδιο οδηγίας δεν καθορίζει τον χαρακτήρα ούτε το περιεχόμενο των δεσμεύσεων, οι 
αιτιολογικές σκέψεις υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τεθούν σε ένα επίπεδο που να 
επιτρέπει σε μια εταιρεία να επιδείξει «πρόοδο σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή 
[της]».15 Εάν η πρόοδος είναι ανεπαρκής, οι εταιρείες πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και να 
προσδιορίσουν τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν για την τήρηση των δεσμεύσεων.

1.17 Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας (η Επιτροπή για την 
Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο) θα αναλάβουν ρόλο στην 
εκπόνηση αναλύσεων, στην προώθηση και την υποστήριξη της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών καθώς και 
στην παρακολούθηση της προόδου.

Κυρώσεις

1.18 Το σχέδιο οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
διοικητικά πρόστιμα ή ακύρωση από δικαστικό φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εφόσον έχουν παραβιαστεί οι διαδικαστικές απαιτήσεις 
πρόσληψης και επιλογής που καθορίζονται από τα εθνικά μέτρα εφαρμογής.

Λοιπές διατάξεις

1.19 Το σχέδιο οδηγίας επιδιώκει να θεσπίσει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης ώστε να 
διασφαλιστεί πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών. 
Αναφέρει ρητώς ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο, με 
την προϋπόθεση ότι ευνοϊκότερα εθνικά μέτρα δεν δημιουργούν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
ούτε παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.16

1.20 Το σχέδιο οδηγίας θα τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά την επίσημη έγκρισή του, και θα 
απαιτείται από τα κράτη μέλη να υποβάλουν την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβαν για την εφαρμογή του τον Ιανουάριο του 2017.  
Μια «ρήτρα λήξης ισχύος» ορίζει ότι η οδηγία θα εκπνεύσει στο τέλος του 2028. Ωστόσο, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει παράταση της προθεσμίας λήξης ισχύος ως μέρος μιας 
συνολικής επανεξέτασης της οδηγίας που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021.

Αιτιολόγηση της δράσης της ΕΕ

1.21 Η Επιτροπή προβάλλει τρεις λόγους που δικαιολογούν την ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ. Πρώτον, υποστηρίζει ότι η ανάληψη δράσης είναι αναγκαία επειδή η μεμονωμένη δράση 
των κρατών μελών «δεν θα επιτύχει αρκετά σημαντική πρόοδο προς μια πιο ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών έως το 2020 ή σε κάποια 
χρονική στιγμή στο ορατό μέλλον».17 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τάσεις 
στα κράτη μέλη, υπολογίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρόκειται να επιτύχει πριν από το 
2040 τον στόχο του 40% των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Η Επιτροπή υπογραμμίζει 

                                               
15 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 33, σ. 21 του σχεδίου οδηγίας.
16 Άρθρο 7 του σχεδίου οδηγίας.
17 Βλέπε σ. 25 του ADD 1.
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τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων που υιοθετούν τα κράτη μέλη, και 
προσθέτει:

«Ενώ τα κράτη μέλη έχουν τη νομική δυνατότητα να αναλάβουν δράση ώστε να 
αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, 
πολλά από αυτά δεν επιδεικνύουν καμία προθυμία ή έρχονται αντιμέτωπα με την αντίθεση 
της επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να ενεργήσουν με δική τους πρωτοβουλία.»18

1.22 Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη αποτελούν τη δεύτερη 
αιτιολόγηση για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.  Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και 
να οδηγήσουν σε «πρακτικές επιπλοκές». Παραθέτει, ως παραδείγματα, τις δυσκολίες που 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία εφόσον θελήσει να 
συστήσει θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος, να συμμετέχει σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές ή να 
υποβάλει προσφορές για δημόσιες συμβάσεις.19 Η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
επιλογής και αξιοκρατικών κριτηρίων για τις θέσεις διοικητικών συμβουλίων ενδέχεται να 
εμποδίσει δυνητικούς υποψηφίους να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός 
της εσωτερικής αγοράς, καθώς επίσης να επηρεάσει επενδυτικές αποφάσεις.20 Επιπλέον, τα 
κοινά ελάχιστα πρότυπα συμβάλλουν στην εξασφάλιση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού».21 Η 
Επιτροπή προσθέτει:
«Ίσως τα κράτη μέλη διστάζουν να αναλάβουν πρωτοβουλία ρύθμισης σε αυτόν τον τομέα, 
διότι θεωρούν ενδεχομένως ότι θα έθεταν τις δικές τους επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση 
έναντι επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών. Αυτή η αντίληψη, που ενισχύεται με την άσκηση 
πιέσεων από την επιχειρηματική κοινότητα, αντιπροσωπεύει ένα μείζον εμπόδιο στο να 
αναλάβουν τα κράτη μέλη την αναγκαία δράση. Είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλίας σε 
επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα συγκρίσιμο επίπεδο 
προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλη την Ένωση, όπως ορίζεται από τις Συνθήκες της 
ΕΕ.»22

1.23 Η τρίτη αιτιολόγηση για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ θέτει την ισότητα των φύλων 
εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαία μια σαφής δέσμευση στην 
ισότητα των φύλων ώστε να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή γυναικών στην αγορά 
εργασίας και να επιτευχθεί έως το 2020 ο βασικός στόχος που όρισε η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για ποσοστό απασχόλησης 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 20-64 ετών. 
Η Επιτροπή προσδοκά επίσης ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ανώτατες 
θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων θα έχει ευεργετικές έμμεσες επιπτώσεις στην 
ευρύτερη οικονομία, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.23 Υποστηρίζει ότι: 

«Αυτή η ανεπαρκής αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με υψηλά επαγγελματικά 
προσόντα συνιστά απώλεια δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης. Η πλήρης αξιοποίηση όλων 
                                               
18 Βλέπε σ. 26 του ADD 1.
19 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας.
20 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας και σ. 27 και 28 του ADD 1.
21 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 14, σ. 17 του σχεδίου οδηγίας.
22 Βλέπε σ. 26 του ADD 1.
23 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 15, σ. 17 και 18 του σχεδίου οδηγίας.
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των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων θα έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων της ΕΕ, για τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία και για την εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι τρίτων χωρών.»24

1.24 Από την εν λόγω ανάλυση, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος της πιο 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών
«μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσα από συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ παρά μέσα 
από εθνικές πρωτοβουλίες διαφοροποιούμενης εμβέλειας, στόχευσης και 
αποτελεσματικότητας».25  

Αναλογικότητα

1.25 Η Επιτροπή επισημαίνει την αδυναμία μη δεσμευτικών συστάσεων του Συμβουλίου 
καθώς και άλλων πρωτοβουλιών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο να προάγουν την ισότητα 
των φύλων στις διαδικασίες λήψης οικονομικών αποφάσεων ως αιτιολόγηση για την πρόταση 
περιορισμένου μέτρου εναρμόνισης, σχεδιασμένου να επιτύχει βιώσιμη πρόοδο που να είναι 
δυνατόν να αποτιμηθεί χωρίς, ωστόσο, «να παρεμποδίζεται η λειτουργία των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και της οικονομίας της αγοράς».26 Συγκεκριμένα τονίζει:

 τη στόχευση ενός τομέα στον οποίο η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι 
σημαντική και εκτεταμένη·

 το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας (το οποίο επιδιώκει απλώς να 
καθορίσει έναν ποσοτικό στόχο της τάξεως του 40% για μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών 
συμβουλίων σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες)·

 την εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

 την επιλογή του στόχου του 40%, ο οποίος είναι επαρκώς φιλόδοξος ώστε να επιτευχθεί 
ισότητα στην πράξη (και όχι απόλυτη ισότητα), χωρίς να θέτει παράλογους περιορισμούς 
στην ευελιξία των μετόχων και των εταιρειών να επιλέγουν τον υποψήφιο της προτίμησής 
τους·

 την ευελιξία των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη το εθνικό εταιρικό δίκαιο και τις 
πρακτικές στις προσλήψεις μελών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων προκειμένου να 
καθορίσουν τους τρόπους επίτευξης του στόχου του 40% και να εφαρμόζουν τους κανόνες 
που αφορούν την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων·

 ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων·

 την αποφυγή αυστηρών ποσοστώσεων – οι εταιρείες είναι σε θέση να αιτιολογούν την 
αδυναμία συμμόρφωσης προς τον στόχο του 40% εφόσον υπάρχει έλλειψη υποψηφίων με 
επαρκή προσόντα· και

                                               
24 Βλέπε σ. 3 της αιτιολογικής έκθεσης της Επιτροπής.
25 Βλέπε σ. 28 του ADD 1.
26 Βλέπε σ. 10 της αιτιολογικής έκθεσης της Επιτροπής, που συνοδεύει το σχέδιο οδηγίας.



PE504.011v01-00 18/24 CM\923974EL.doc

EL

 τη συμπερίληψη μιας «ρήτρας λήξης ισχύος» η οποία υπογραμμίζει τον προσωρινό 
χαρακτήρα της οδηγίας.27

Η άποψη της κυβέρνησης

1.26Η υπουργός Εργασιακών Σχέσεων και Καταναλωτών και υπουργός για τις Γυναίκες και την 
Ισότητα (Jo Swinson) επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρουσίασε μια αναθεωρημένη πρόταση έπειτα από 
εκθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες η αρχική πρόθεσή της να προτείνει τη θέσπιση υποχρεωτικών 
ποσοστώσεων για την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών δίχασε το 
σώμα των Επιτρόπων. Υποστηρίζει ότι μεγάλος αριθμός κρατών μελών εξέφρασε ρητά την αντίθεσή 
του στη θέσπιση υποχρεωτικών ενωσιακών ποσοστώσεων όταν το ζήτημα συζητήθηκε αρχικά στο 
Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Φεβρουάριο του 2012. Αντιθέτως, στα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2011 και του Μαρτίου 2012, υπογραμμίστηκε 
η έλλειψη προόδου στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια 
εταιρειών και ζητήθηκε η θέσπιση δεσμευτικής ποσόστωσης της τάξης του 30% έως το 2015, η οποία 
θα ανέλθει σε 40% έως το 2020. 

1.27Η υπουργός εκφράζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για αύξηση του αριθμού των γυναικών σε 
θέσεις διοικητικών στελεχών, προκειμένου να δημιουργηθούν πιο ποικιλόμορφα και αποτελεσματικά 
διοικητικά συμβούλια. Συνεχίζει λέγοντας: 

«Συνεργαζόμαστε με τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις 
γυναίκες να αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και να επιφέρουν αλλαγές στην 
κουλτούρα των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν και να 
ενστερνιστούν την ανάγκη για αλλαγή και φοβόμαστε ότι καταπιεστικά μέτρα, όπως υποχρεωτικοί 
στόχοι, κανονισμοί και νομοθεσίες θα αποβούν αντιπαραγωγικά για τον στόχο μας, δημιουργώντας 
περισσότερα και όχι λιγότερα εμπόδια για τις γυναίκες καθώς επίσης λιγότερο αποτελεσματικά 
διοικητικά συμβούλια.»28

1.28 Παρόλο που η υπουργός επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να μην επιβάλει υποχρεωτικές 
ποσοστώσεις για την παρουσία γυναικών σε διοικητικά συμβούλια, εκφράζει την ανησυχία της ότι:

«Ουσιαστικά, η εν λόγω οδηγία ισοδυναμεί σε κάτι αντίστοιχο.»29

1.29 Συνεχίζει λέγοντας: 

«[Η] κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει ότι οι ποσοστώσεις ή οι υποχρεωτικοί στόχοι δεν 
θα καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα και ενδεχομένως να αποβούν αντιπαραγωγικοί.

»Η πλειοψηφία των γυναικών τάσσεται κατά των ποσοστώσεων, φοβούμενες ότι η παρουσία τους στα 
διοικητικά συμβούλια θα θεωρείται απλώς συμβολική ή δευτερεύουσα. Θέλουν να βρεθούν εκεί 
επειδή το αξίζουν, θέλουν η σκληρή δουλειά τους να αναγνωρίζεται και να ξέρουν ότι πήραν τη 
δουλειά επειδή είναι οι πιο κατάλληλες γι’ αυτήν και θέλουν επίσης να καταστεί κατανοητός σε όλους 

                                               
27Βλέπε σ. 28, 29, 61 και 62 του ADD 2.
28Βλέπε παρ. 24 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
29Βλέπε παρ. 38 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
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ο λόγος για τον οποίον πήραν τη δουλειά. Η θέσπιση ποσοστώσεων ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης 
των γυναικών και της συμβολής τους.»30

Η κυβερνητική εκτίμηση του περιεχομένου του σχεδίου οδηγίας

1.30 Η υπουργός εκτιμά ότι περίπου 950 εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας, και προσθέτει:

«Από την 1η Μαρτίου 2012 έχουμε κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγάλα βήματα ως προς τον αριθμό 
των γυναικών σε μη εκτελεστικές θέσεις· το 49% των νεοδιορισθέντων μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών στις εταιρείες του FTSE 100, και το 44% στις εταιρείες του FTSE 250 είναι γυναίκες. Τώρα 
εργαζόμαστε ώστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της οδού ανάδειξης εκτελεστικών στελεχών, ώστε 
να διασφαλιστεί διατηρήσιμη προσφορά γυναικών στελεχών.»31

1.31 Η υπουργός πικροτεί τη συμπερίληψη εξαίρεσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποστηρίζει 
όμως ότι η κυβέρνηση δεν έχει αξιολογήσει ακόμα πόσες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα επωφεληθούν από αυτήν την εξαίρεση.

1.32Η υπουργός εξηγεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κάνει διάκριση μεταξύ εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και ότι η εισαγωγή μιας τέτοιας διάκρισης για πρώτη φορά θα 
έχει «σημαντικές νομοθετικές συνέπειες», ιδίως ως προς τον ρόλο των μετόχων στον καθορισμό του 
ποιος διευθύνει την εταιρεία «τους». Επισημαίνει ότι το σχέδιο οδηγίας προβλέπει πως τα κράτη μέλη 
θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής σε όλους τους διορισμούς διοικητικών 
στελεχών. Με τον τρόπο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να βασιστεί στο άρθρο 4 
παράγραφος 7 του σχεδίου οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο ο στόχος του 40% έχει επιτευχθεί εφόσον 
το ένα τρίτο όλων των θέσεων διοικητικών στελεχών έχει καλυφθεί από γυναίκες. Ωστόσο, η 
υπουργός θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς το άρθρο 4 
στο σύνολό του θα επηρεάσει το εταιρικό δίκαιο.

«Αν και καταλαβαίνουμε ότι στόχος δεν είναι η θέσπιση ποσοστώσεων με τη στενή έννοια, δεν 
καθίσταται σαφές από το κείμενο εάν θα θεσπίζονται κυρώσεις στις εταιρείες που δεν κατορθώνουν 
να επιτύχουν τον στόχο του 40%, παρόλο που έχουν ακολουθήσει όλες τις δέουσες διαδικασίες.»32

1.33Η υπουργός υποστηρίζει ότι ο στόχος του 40% για όλες τις θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του σχεδίου οδηγίας, θα δημιουργήσει 
«πραγματικά ζητήματα» τόσο στην κυβέρνηση όσο και στις επιχειρήσεις. Συνεχίζει λέγοντας:

«Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί ισότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρείες μπορούν να 
επιλέξουν τον διορισμό ενός υποψηφίου του υποεκπροσωπούμενου φύλου με ίσα προσόντα, όμως 
κάτι τέτοιο συνιστά διάκριση και δεν πρέπει να γίνεται ως ζήτημα πολιτικής (τμήμα 159 του Νόμου 
περί Ισότητας του 2010 σχετικά με τις θετικές δράσεις κατά την πρόσληψη και την προαγωγή). Η 
πρόταση αυτή προχωρά ακόμα περισσότερο δηλώνοντας ότι οι εταιρείες «πρέπει» να αναλάβουν 
αυτήν τη θετική δράση και ως εκ τούτου αποκλίνει σημαντικά από το δίκαιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το οποίο σχεδιάστηκε για να ακολουθεί τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

                                               
30Βλέπε παρ. 39 και 40 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
31Βλέπε παρ. 26 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
32Βλέπε την αιτιολογική έκθεση της υπουργού, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με 
τον αντίκτυπο στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Ένωσης σχετικά με τις θετικές δράσεις, αποφαινόμενο ρητά σχετικά με το τι είναι επιτρεπτό χωρίς την 
πρόκληση έκνομων διακρίσεων. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία μας ως προς την προσαρμογή των 
απόψεων των μετόχων σε αυτό το μοντέλο.»33

1.34Η υπουργός λέει ότι η απαίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5, να διασφαλίζουν τα κράτη μέλη ότι οι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θέτουν στόχους για την επίτευξη πιο ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των διοικητικών στελεχών αποκλίνει από την εθελοντική 
προσέγγιση που εφαρμόζεται μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από δημοσίευση της 
αναθεώρησης που έγινε από τον λόρδο Davies του Abersoch το 2011 σχετικά με τα εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν στις γυναίκες να καταλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Παρόλο που ορισμένες 
εταιρείες δημοσιεύουν ήδη πληροφορίες σχετικά με την πολυμορφία ως προς το φύλο, η υπουργός 
προσδοκά ότι θα χρειαστεί πιο λεπτομερής νομοθεσία εφαρμογής. Το άρθρο 6 σχετικά με τις 
κυρώσεις απαιτεί επίσης νομοθεσία. Η υπουργός υπογραμμίζει τις ασάφειες στο πεδίο εφαρμογής 
αυτής της διάταξης, η οποία δεν διασαφηνίζει εάν η παραβίαση που επισύρει κυρώσεις αφορά τη μη 
συμμόρφωση προς τις διαδικαστικές απαιτήσεις για πρόσληψη και επιλογή υποψηφίων για θέσεις στα 
διοικητικά συμβούλια εταιρειών, ή την αδυναμία επίτευξης του στόχου του 40% (ακόμα και όταν 
έχουν ακολουθηθεί οι ορθές διαδικασίες).

1.35Η υπουργός επισημαίνει ότι το άρθρο 8 παράγραφος 3 επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναστείλουν 
την εφαρμογή στοιχείων του σχεδίου οδηγίας σχετικά με διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής εάν 
έχουν ήδη θεσπιστεί αποτελεσματικά εθνικά μέτρα. Προσθέτει:

«Ενδεχομένως μόνο τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει μέτρα στη νομοθεσία τους θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσουν την Επιτροπή από αυτήν την άποψη, επειδή τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν ότι τα 
εθνικά μέτρα “δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου να καταλάβουν 
τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών θέσεων διοικητικών στελεχών” έως το 2020/2018 (άρθρο 8 
παράγραφος 3) και κατά την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9, τα εν λόγω 
κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν πληροφορίες “που να αποδεικνύουν σαφή αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν με τα εθνικά μέτρα”, με την Επιτροπή να εκτιμά εάν θα επιτευχθεί ο στόχος του 40%. 
Σύμφωνα με τη Σχολή Διοίκησης του Cranfield, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται επί του παρόντος σε 
πορεία επίτευξης του ποσοστού συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του 
FTSE 100 κατά 26,7% έως το 2015 και κατά 36,9% έως το 2020. Με βάση την τρέχουσα πορεία, δεν 
θα επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής και ενδεχομένως να χρειαστούν περαιτέρω προσπάθειες για 
να επιδείξουμε πλήρη συμμόρφωση με τον στόχο του 40%. Οι εταιρείες του FTSE 100 είναι οι 100 
κορυφαίες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμούμε ότι περίπου 950 εταιρείες θα ενταχθούν στο 
πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας, οι περισσότερες από τις οποίες πιθανότατα να έχουν πολύ 
χαμηλή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα διοικητικά τους συμβούλια.»34

1.36 Επιπλέον, η υπουργός προσδοκά ότι, ακόμα κι αν το Ηνωμένο Βασίλειο επρόκειτο να βασιστεί 
στην αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων που έχει λάβει για την ενίσχυση της εκπροσώπησης 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, και πάλι η κυβέρνηση θα έπρεπε να θεσπίσει 
νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, καθώς θα τεθεί σε άμεση ισχύ τον 
Ιανουάριο του 2020 (του 2018 για τις δημόσιες επιχειρήσεις) όσον αφορά τις εταιρείες που δεν 
κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο του 40%.

                                               
33Βλέπε παρ. 29 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
34 Βλέπε παρ. 35 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.



CM\923974EL.doc 21/24 PE504.011v01-00

EL

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης για την αιτιολόγηση ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ

1.37Η υπουργός αναγνωρίζει το δικαίωμα της ΕΕ να αναλάβει δράση σε ζητήματα που αφορούν την 
ισότητα των φύλων στην απασχόληση, αλλά αμφισβητεί τους λόγους που προβάλλει η Επιτροπή για 
να αιτιολογήσει την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό. Υπογραμμίζει τη δέσμευση 
που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Συνασπισμού σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, καθώς και τις συστάσεις του 
λόρδου Davies του Abersoch για μια «στρατηγική του επιχειρηματικού κλάδου που θα επιφέρει την 
αναγκαία αλλαγή» και παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι οι λύσεις που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο είναι αποτελεσματικές:

«Επί του παρόντος, οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 17,3% των εταιρειών του FTSE 100 και στο 12% 
των εταιρειών του FTSE 250 (από τις 15 Νοεμβρίου 2012), ενώ πριν από την έκθεση του λόρδου 
Davies τα ποσοστά ήταν 12,5 και 7,8% αντιστοίχως·

»Το σημαντικό είναι ότι, από την 1η Μαρτίου 2012, οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 38% όλων των 
διοικητικών θέσεων (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) των εταιρειών του FTSE 100 και στο 36% 
των εταιρειών του FTSE 250·

»Στις εταιρείες του FTSE 100, ο αριθμός των αμιγώς ανδρικών διοικητικών συμβουλίων έπεσε στα 8 
από 21 που ήταν το 2010, και για πρώτη φορά τα αμιγώς ανδρικά διοικητικά συμβούλια αποτελούν 
μειοψηφία μεταξύ των εταιρειών του FTSE 250, με 94 αμιγώς ανδρικά διοικητικά συμβούλια (από το 
52,4% στο 37,6%)·

»Από έρευνα που διεξήγαγε η Σχολή Διοίκησης του Cranfield προκύπτει ότι, εάν διατηρηθεί η 
τρέχουσα δυναμική και ο τρέχων ρυθμός αλλαγής, βρισκόμαστε σε πορεία επίτευξης ποσοστού 
συμμετοχής των γυναικών της τάξης του 26,7% στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του FTSE 
100 έως το 2015 και της τάξης του 36,9% έως το 2020».35

1.38 Η υπουργός θεωρεί ότι οι λύσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο είναι πιο 
αποτελεσματικές,«αφού επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συνεργάζονται με εταιρείες εντός του δικού 
τους ειδικού πολιτισμικού πλαισίου για να επιφέρουν την αναγκαία αλλαγή κουλτούρας στην καρδιά 
του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αναγνωρίζεται πλήρως το ταλέντο των 
γυναικών, και διασφαλίζουν ότι η λύση είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη».36

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική αλλαγή κουλτούρας στην καρδιά του επιχειρηματικού 
κόσμου προκειμένου η αλλαγή να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη. Οι εταιρείες πρέπει να 
κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα πολύμορφα διοικητικά συμβούλια είναι καλύτερα. Τα 
εθελοντικά μέτρα στα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν πράγματι να συμμετέχουν, όπως η 
επιχειρηματική προσέγγιση που υιοθετεί το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη της εν λόγω αλλαγής κατά τρόπο που δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί με υποχρεωτικά 
μέτρα, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες μπορούν να 
διεκδικήσουν τη θέση τους αξιοκρατικά και όχι προσχηματικά.

»Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις ή οι στόχοι προϋποθέτουν επίσης ότι όλες οι επιχειρήσεις ξεκινούν 
από το ίδιο σημείο. Στον επιχειρηματικό κόσμο δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους και οι εταιρείες 
χρειάζονται κάποιο βαθμό ευελιξίας ώστε να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για τη δραστηριότητά 
                                               
35Βλέπε παρ. 20 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
36Βλέπε παρ. 21 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
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τους. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικές δομές είναι αναγκαίο να διατηρήσουν ευελιξία, η οποία 
τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις διαφορετικές ανάγκες 
ανάλογα με τον τομέα, το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης.

»Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετικά, έχουν διαφορετικές κουλτούρες, χαρακτηριστικά, 
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης, σύνθεση εργατικού δυναμικού, εκπαιδευτικά πρότυπα και όλα 
ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία. Επίσης οι εταιρείες και τα διοικητικά συμβούλια έχουν 
διαφορετικές δομές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων με τρόπο 
εποικοδομητικό.
»Κάθε χώρα, όπως και κάθε επιχείρηση, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στις διαφορετικές ανάγκες του τομέα, του μεγέθους και του είδους 
της επιχείρησης, και είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσει την ευελιξία της για κάτι τέτοιο. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται με την επιχειρηματική κοινότητα 
για την εξεύρεση λύσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ.

»Όσον αφορά τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύουμε ότι η εθελοντική, επιχειρηματική 
προσέγγιση για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών 
είναι και η σωστή.»37

1.40 Η υπουργός παραθέτει επίσης τα συμπεράσματα της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων της 
Επιτροπής, η οποία, τον Αύγουστο του 2012 επισήμανε ότι ένας αριθμός κρατών μελών έχει θεσπίσει 
μέτρα τα οποία φάνηκε ότι σημείωσαν σημαντική πρόοδο, και ότι η βάση στοιχείων για την ανάγκη 
ανάληψης δεσμευτικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ και για την αναλογικότητά της ήταν πολύ αδύναμη.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης για τις οικονομικές συνέπειες της ανάληψης δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ

1.41Το σχέδιο οδηγίας δεν αναφέρει καμία επίπτωση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όμως η 
κυβέρνηση, η οποία παραθέτει αριθμούς στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, εκτιμά ότι το 
συνολικό κόστος για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
στο Ηνωμένο Βασίλειο πιθανότατα θα φτάσει τα 9 εκατομμύρια λίρες έως το 2020. Επιπλέον δαπάνες 
συνδέονται με την παρακολούθηση της εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και την 
ανάληψη δράσης για την εφαρμογή των μέτρων σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που δεν 
συμμορφώνονται.

Συμπέρασμα

1.42 Δεν αμφιβάλλουμε ότι υπάρχουν σημαντικά δομικά και πολιτισμικά εμπόδια που εξακολουθούν 
να ανακόπτουν τις προσπάθειες δημιουργίας πιο ισορροπημένων και πολύμορφων εταιρικών 
διοικητικών συμβουλίων. Η έλλειψη διαφοροποίησης δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, αλλά η 
ισότητα των φύλων είναι ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ έχει σαφή αρμοδιότητα δράσης. Είναι 
χαρακτηριστικός ο αργός ρυθμός προόδου ως προς την αύξηση της διαφοροποίησης με βάση το φύλο 
στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, με την Επιτροπή να προβλέπει ότι θα χρειαστούν άλλα 40 
χρόνια για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι, παρά τις πρόσφατες 
προσπάθειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή εκτιμά ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, μόνο 

                                               
37Βλέπε παρ. 41-5 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.
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στο 17% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, τουλάχιστον το 40% των διοικητικών στελεχών (εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών), έως το 2020, θα είναι γυναίκες.38 Ωστόσο, το γεγονός ότι η ΕΕ είναι αρμόδια να 
αναλάβει δράση, και η Επιτροπή ανυπομονεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι η ανάληψη δράσης 
σε επίπεδο ΕΕ είναι δικαιολογημένη.

1.43 Συμμεριζόμαστε την ανησυχία της κυβέρνησης ότι η δράση που προτείνεται από την Επιτροπή 
βρίσκεται πολύ κοντά στη θέσπιση δεσμευτικής ποσόστωσης για την αναλογία των γυναικών που 
εκπροσωπούνται σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, παρόλο που εκφράζεται ως ποσοτικός στόχος.
Σύμφωνα με το πρώτο σκέλος των απαιτήσεων της επικουρικότητας, η ΕΕ «παρεμβαίνει μόνο 
εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη».39 Η Επιτροπή υπογραμμίζει τις αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη –ορισμένα θεσπίζουν δεσμευτικές ποσοστώσεις, 
άλλα θέτουν μη δεσμευτικούς στόχους, κάποια προτείνουν εθελοντικές πρωτοβουλίες του 
επιχειρηματικού κλάδου, και κάποια άλλα δεν αναλαμβάνουν κανενός είδους δράση– και 
υποστηρίζει ότι η πρόοδος προς μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά 
συμβούλια εταιρειών θα είναι πολύ αργή. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι τα τελευταία ένα με δύο 
χρόνια έχουν θεσπιστεί πολλά εθνικά μέτρα και θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να τα 
απορρίψουμε ως αναποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος σκέψης και 
αξιολόγησης για να γίνει μια εκτίμηση ως προς το τι λειτουργεί (ή όχι) και ως προς την πρόοδο που 
έχει γίνει, προτού καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα να δράσουν ή 
ότι τα μέτρα που θεσπίζουν είναι αναποτελεσματικά.

1.44Η Επιτροπή παραθέτει την αντίσταση εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας ως πιθανό 
παράγοντα που εξηγεί για ποιον λόγο ορισμένα κράτη μέλη ενδεχομένως να είναι διστακτικά ή 
απρόθυμα να δράσουν, και τάσσεται υπέρ της δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση «ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού». Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ανάλυσης που ενισχύει την πρόταση της Επιτροπής 
βασίζεται στην ικανότητα του επιχειρηματικού τομέα να δημιουργήσει πιο πολύμορφα διοικητικά 
συμβούλια ως μέσο βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και επίδοσης. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι 
συντρέχουν περισσότεροι λόγοι για την ανάληψη δράσης μεμονωμένα από τα κράτη μέλη,
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια 
εταιρειών ως μέσο εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

1.45Η Επιτροπή προβάλλει δύο επιπλέον λόγους για την αιτιολόγηση της ανάληψης δράσης 
σύμφωνα με το δεύτερο σκέλος των απαιτήσεων της επικουρικότητας, το οποίο προϋποθέτει στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ θα αποβεί πιο αποτελεσματική για την 
επίτευξη πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Κατ’ αρχάς, υποστηρίζει ότι διαφορετικές 
κανονιστικές προσεγγίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε «πρακτικές επιπλοκές», οι οποίες μπορεί 
να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Μεταξύ των παραδειγμάτων που 
παρατίθενται είναι η πιθανότητα για μια εταιρεία με πολύ λίγες γυναίκες σε θέσεις διοικητικών 
στελεχών να εξαιρείται από δημόσιες συμβάσεις ή να δυσκολεύεται να συστήσει θυγατρική σε άλλο 
κράτος μέλος.  Η έλλειψη διαφάνειας κατά τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής για θέσεις στα 
διοικητικά συμβούλια εταιρειών μπορεί επίσης να περιορίσει την ελευθερία κυκλοφορίας εντός της 
εσωτερικής αγοράς και να επηρεάσει τη βάση στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ενώ δεχόμαστε 
ότι όλα αυτά είναι θεωρητικώς πιθανά, θεωρούμε ότι η Επιτροπή είναι αναγκαίο να θεμελιώσει μια 

                                               
38Βλέπε σ. 45 και 46 του ADD 2.
39  Βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
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πολύ ισχυρότερη βάση στοιχείων σχετικά με τα προβλήματα που απαντούν εντός της εσωτερικής 
αγοράς, προτού υποστηριχθεί ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι αιτιολογημένη προκειμένου 
να εναρμονίσει αποκλίνουσες εθνικές προσεγγίσεις.

1.46Δεύτερον, δεχόμαστε ότι η αύξηση της συμμετοχής και της προβολής των γυναικών σε υψηλές 
θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων μπορεί κάλλιστα να έχει θετικές έμμεσες επιπτώσεις στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να συμβάλει στον βασικό στόχο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι 
πολύ νωρίς για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το είδος της δράσης σε επίπεδο ΕΕ που 
προτείνει η Επιτροπή είναι απαραιτήτως ο μοναδικός ή ο βέλτιστος τρόπος επίτευξης του βασικού 
στόχου.

1.47Επικροτούμε τις προσπάθειες της Επιτροπής, τόσο στην αιτιολογική της έκθεση που συνοδεύει 
το σχέδιο οδηγίας όσο και στις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης, να καθορίσει με κάποιες 
λεπτομέρειες τη βάση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Πράγματι, οι αιτιολογήσεις που 
περιλαμβάνονται στις αιτιολογικές σκέψεις εκτείνονται σε εννιά σελίδες και είναι σημαντικά πιο 
μακροσκελείς από τις επιχειρησιακές διατάξεις του σχεδίου οδηγίας, οι οποίες αριθμούν 11 άρθρα 
και καλύπτουν πέντε σελίδες. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανησυχία της ίδιας της 
Επιτροπής όσον αφορά τόσο την αιτιολόγηση για τη θέσπιση νομοθεσίας όσο και τον χαρακτήρα της 
προτεινόμενης νομοθεσίας. Αναγνωρίζουμε ότι η Επιτροπή επιχείρησε να δώσει κάποιες ενδείξεις 
των ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων που θα έχει η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, σε 
σύγκριση με το τι θα συνέβαινε αν η Επιτροπή δεν αναλάμβανε κανενός είδους δράση, όμως 
αμφιβάλλουμε για το αν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία για τις διεθνικές επιπτώσεις ή για τυχόν 
σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στη Βουλή 
να απευθύνει την επισυναπτόμενη αιτιολογημένη γνώμη στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ έως τις 15 Ιανουαρίου 2013, έπειτα από συζήτηση στη Βουλή.

1.48 Στο μεταξύ, προτιθέμεθα να εξετάσουμε διεξοδικά το σχέδιο οδηγίας, όμως είμαστε 
ικανοποιημένοι που διασαφηνίσαμε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Επικροτούμε τις απόψεις της 
υπουργού σχετικά με την ακρίβεια της πρόβλεψης της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία μόνο το 
17% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα έχουν έως το 2020 τουλάχιστον 40% γυναίκες διοικητικά στελέχη 
(εκτελεστικά και μη εκτελεστικά). Ζητούμε επίσης από την υπουργό, δεδομένου του αργού ρυθμού 
προόδου, να εξηγήσει για ποιον λόγο θεωρεί ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα είναι 
«αντιπαραγωγικά» και θα δημιουργήσουν «περισσότερα και όχι λιγότερα εμπόδια για τις γυναίκες 
καθώς επίσης λιγότερο αποτελεσματικά διοικητικά συμβούλια».40 Τέλος, προσβλέπουμε στο 
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της κυβέρνησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητούμε από την 
υπουργό να υποβάλει εκθέσεις προόδου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

                                               
40  Βλέπε παρ. 24 της αιτιολογικής έκθεσης της υπουργού.


