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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Πολωνίας 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)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, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση 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, η αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της 
Πολωνίας σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση.
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της 9ης Ιανουαρίου 2013

για το ασυμβίβαστο της πρότασης 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) με την αρχή της επικουρικότητας

Έχοντας εξετάσει 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, η Γερουσία συνάγει το συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν συνάδει προς την 
αρχή της επικουρικότητας όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ο στόχος της πρότασης είναι η αύξηση του αριθμού γυναικών στη διοίκηση και στις 
ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη 
δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν το στόχο αυτό με την ανάληψη δράσεων σε μεμονωμένη 
βάση, επισημαίνοντας απλώς ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος στις χώρες που αποφάσισαν να 
μην θεσπίσουν νομικώς δεσμευτικά μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των 
γυναικών.

Η Επιτροπή καθιστά όμως σαφές ότι, αναλαμβάνοντας μεμονωμένα δράση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν το στόχο της πρότασης οδηγίας εισάγοντας νομικώς δεσμευτικά 
μέτρα. Η πρόταση δεν πρόκειται να συμβάλει στην εναρμόνιση των μεθόδων πρόσληψης ή 
των κανόνων απασχόλησης, καθότι επιτρέπει τη διατήρηση μεμονωμένων ρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη από τη στιγμή που επιτυγχάνουν το στόχο που προβλέπεται στην πρόταση 
οδηγίας.

Κατά συνέπεια, η πρόταση οδηγίας αποβλέπει στην υποκατάσταση των κρατών μελών με τη 
θέσπιση κανόνων όταν τα κράτη μέλη δεν έχουν αποφασίσει να εγκρίνουν θετικά νομοθετικά 
μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου, μάλλον από ό, 
τι στην επίτευξη του στόχου κατά τρόπο καλύτερο και αποτελεσματικότερο σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση οδηγίας ρυθμίζει με αποσπασματικό μόνο τρόπο τη διαδικασία πρόσληψης, και 
δεν θα συμβάλει ως εκ τούτου στην άρση των εμποδίων που περιορίζουν τις ελευθερίες της 
εσωτερικής αγοράς.

Η Γερουσία συνάγει, συνεπώς, το συμπέρασμα ότι η πρόταση οδηγίας δεν συνάδει προς την 
αρχή της επικουρικότητας 
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