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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου 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 και συναφή 
μέτρα 
(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 ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Δίαιτας της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας

της 4ης Ιανουαρίου 2013

σχετικά με 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, με την αρχή της επικουρικότητας

Το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει βάσει του άρθρου 148γγ του 
εσωτερικού κανονισμού του,  ότι η 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(20I2) 614 τελικό) δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η εν 
λόγω πρόταση οδηγίας αντιβαίνει προς την αρχή της επικουρικότητας, επειδή δεν εγγυάται 
ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα με δράσεις που αναλαμβάνονται σε 
επίπεδο ΕΕ απ’ ό, τι με τη λήψη εθνικών μέτρων. Επισυνάπτεται στην απόφαση η 
αιτιολογημένη γνώμη που περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους το Sejm είναι της 
άποψης ότι η πρόταση αντιβαίνει προς την αρχή της επικουρικότητας.

Πρόεδρος του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας
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Παράρτημα της απόφασης του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 4ης Ιανουαρίου 
2013 (σημ….)

Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 4ης Ιανουαρίου 
2013

στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους το Sejm είναι της άποψης ότι η 
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,  

δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας

Το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει ότι η 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(20I2) 614 τελικό) δεν είναι συμβατή με 
την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).  Η εν λόγω πρόταση οδηγίας αντιβαίνει προς την αρχή της 
επικουρικότητας, επειδή δεν εγγυάται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα 
με δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ απ’ ό, τι με τη λήψη εθνικών μέτρων.

Ο στόχος της οδηγίας είναι η εξασφάλιση πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών και 
ανδρών μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων επιχειρήσεων 
θεσπίζοντας μέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου προς την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων (άρθρο 1 της πρότασης). Κατά την άποψη του Sejm ο στόχος αυτός 
δεν επιτυγχάνεται «καλύτερα» - κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ.3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 5 του επισυναπτόμενου στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Πρωτοκόλλου (αριθ.2) σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας – απ’ ό, τι μέσω των 
σημερινών μέτρων που τα κράτη μέλη λαμβάνουν δυνάμει των εθνικών τους νομικών 
διατάξεων.

Προκειμένου να αιτιολογήσει την ανάγκη να ληφθούν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στην 
πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή επισημαίνει την ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και το γεγονός 
ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά παρά τα μέτρα που έχουν έως σήμερα ληφθεί 
από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Το Sejm εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή 
αντιλαμβάνεται το ζήτημα της άνισης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια 
επιχειρήσεων αποκλειστικά υπό το πρίσμα του αριθμού των γυναικών (εκπεφρασμένου σε 
ποσοστό) που επί του παρόντος κατέχουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων 
εισηγμένων εταιρειών. Η Επιτροπή δεν παρουσιάζει καμία ανάλυση του φαινομένου αυτού 
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ως προς την αιτία του στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Θα ήταν σκοπιμότερο στο πλαίσιο αυτό 
π.χ. μια σύγκριση του αριθμού των γυναικών που επεδίωξαν, στα διάφορα κράτη μέλη, μια 
από τις υψηλότερες θέσεις στις εταιρείες και οι οποίες εν τέλει δεν επελέγησαν. Έτσι θα 
μπορούσαν καλύτερα να εντοπιστούν οι αιτίες του προβλήματος στα διάφορα κράτη μέλη, 
καθότι δεν είναι υποχρεωτικά οι ίδιες παντού. Ελλείψει κατάλληλης ανάλυσης στον τομέα 
αυτό, δεν είναι δυνατόν να επαληθευθεί ο κυριότερος ισχυρισμός, στον οποίο βασίζεται η 
πρόταση, και πιο συγκεκριμένα ότι ο λόγος για τον οποίο δεν επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών, που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 
εταιρειών, είναι η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής και αξιοκρατικών κριτηρίων 
για τις θέσεις διοικητικών συμβουλίων. Η έλλειψη αυτής της ανάλυσης σημαίνει επίσης ότι η 
εισαγωγή ενιαίου δεσμευτικού μέτρου που θα επέβαλλε την «ίση εκπροσώπηση» στο σύνολο 
της ΕΕ ενδέχεται να αποδειχθεί απλώς τεχνητό μέτρο, αλλά όχι τρόπος να επιτευχτεί 
πραγματική και αποτελεσματική τροποποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. Κατά την 
γνώμη του Sejm, με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι τους 
οποίους θέτει η Επιτροπή: καλύτερη ποιότητα της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων και 
οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ (αιτιολογικές σκέψεις 8 και 9). Όσο δεν είναι γνωστή η αιτία 
του προβλήματος, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσο ο προτεινόμενος τρόπος 
επίλυσής του μπορεί να είναι αποτελεσματικός.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι έως σήμερα το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και των αρχών που 
διέπουν το διορισμό και την απόλυση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των 
μετοχικών εταιρειών δεν έχει εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Ακόμα και ως προς ένα τόσο 
βασικό ζήτημα όσο είναι το μοντέλο διαχείρισης της εταιρείας (μονιστικό («one-tier») 
σύστημα ή δυαδικό («two-tier»), τα νομικά καθεστώτα των κρατών μελών της ΕΕ διαφέρουν 
έντονα μεταξύ τους. Εάν ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδες, όπως ο διορισμός των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή του εποπτικού συμβουλίου σε μια εταιρεία, δεν 
αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τότε οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή των γυναικών στα συμβούλια αυτά θα αποτελούν ακόμα λιγότερο εμπόδιο. Στο 
υπό εξέταση έγγραφο δεν αναφέρονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έλλειψη 
διατάξεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων επηρεάζει αρνητικά τις αποφάσεις των 
επενδυτών ως προς την αγορά μετοχών μιας εταιρείας, και ούτε είναι σαφές πώς οι λύσεις 
που προτείνονται στην οδηγία θα βελτιώνουν την απόδοση των εταιρειών.  Επίσης δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς η έλλειψη διατάξεων για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 
στα διοικητικά όργανα των εταιρειών.

Η εισαγωγή μιας ποσόστωσης ύψους τουλάχιστον 40% για τις γυναίκες εκπροσώπους μόνο 
για τις θέσεις μη εκτελεστικών στελεχών επίσης δεν συμβιβάζεται με την αρχή της 
επικουρικότητας. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «Η πρόταση δεν θεσπίζει 
καθορισμένο δεσμευτικό στόχο για τα εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων, τα οποία 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική γνώση του κλάδου και εμπειρία στην καθημερινή διαχείριση 
μιας επιχείρησης» (σημείο 2 της αιτιολογικής έκθεσης – Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτιμήσεις επιπτώσεων. Εκτίμηση επιπτώσεων, τελευταία 
παράγραφος, δεύτερη πρόταση). Στις προτεινόμενες λύσεις οι γυναίκες προωθούνται μόνο 
στον τομέα της ανάληψης καθηκόντων σε θέσεις που απαιτούν λιγότερη ειδική γνώση του 
κλάδου και λιγότερη εμπειρία στην διαχείριση μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα τα 
στερεότυπα να ενισχύονται μάλλον από ό, τι καταπολεμούνται. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει 
σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται, και πιο συγκεκριμένα θα ενισχύεται η 
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τάση αποφυγής του διορισμού γυναικών σε θέσεις εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Κατά την άποψη του Sejm η πρόταση επίσης δεν συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας. 
Όπως δηλώνει η Επιτροπή, η ανεπαρκής εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της έλλειψης διαφάνειας των διαδικασιών 
επιλογής και αξιοκρατικών κριτηρίων για τις θέσεις αυτές. Σ’ αυτή την περίπτωση, για την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας, επαρκεί η έγκριση σε επίπεδο ΕΕ μέτρων που να 
αποβλέπουν απλώς στην καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των μελών 
των διοικητικών οργάνων, χωρίς να χρειάζεται να επιβληθούν δεσμευτικές ποσοστώσεις

Το Sejm εφιστά επίσης την προσοχή στην παράβαση της αρχής της δοτής αρμοδιότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργεί μόνο εντός των 
ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη 
των στόχων που ορίζονται σε αυτές. Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση 
με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη. Η νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 157, 
παρ. 3 της ΣΛΕΕ. Οι διατάξεις του άρθρου 157, παρ. 1 και 2 της ΣΛΕΕ αναφέρονται στην 
έννοια «εργαζόμενος». Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι πρόκειται για αυτόνομη έννοια του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι ένα πρόσωπο παρέχει, κατά τη διάρκεια 
ορισμένου χρόνου, προς ένα άλλο πρόσωπο και υπό τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου, 
υπηρεσίες έναντι των οποίων λαμβάνει αμοιβή (απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 
1986; στην υπόθεση Deborah Lawrie-Blum κατά του Land Baden-Württemberg, σημεία 16 
και 17, και απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Ιανουαρίου 2004, στην υπόθεση C-256/O1 
Allonby κατά Accrington και Rossendale College , σημεία 67-71). Οι διατάξεις του άρθρου 
157, παρ. 3 , που είναι η άμεση νομική βάση για τη θέσπιση της πρότασης οδηγίας, δεν 
αναφέρουν όμως την έννοια του εργαζομένου, αλλά τις έννοιες εργασία και απασχόληση.  
Μια συστηματική ερμηνεία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι έννοιες αυτές αναφέρονται σε μια 
σχέση στην οποία το ένα μέρος είναι εργαζόμενος κατά την έννοια του άρθρου 157. παρ. 1 
και 2της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 5 της πρότασης οδηγίας, η οδηγία θα 
εφαρμόζεται σε κάθε μέλος εποπτικού συμβουλίου. Εντούτοις, η κατοχή θέσεως ως μέλους 
εποπτικού συμβουλίου μιας μετοχικής εταιρείας δεν σημαίνει πάντοτε και απασχόληση (κατά 
την έννοια της ΣΛΕΕ) στην εταιρεία αυτή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ο 
διαχειριστικός παράγοντας και ενίοτε ούτε η αμοιβή. Οι αναφερόμενες διατάξεις επιτρέπουν 
τη λήψη μέτρων μόνο ενόψει της διασφάλισης ισότητας στον τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας. Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις διάφορες μορφές απασχόλησης των μελών των 
εποπτικών συμβουλίων στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια επεκτείνεται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο το πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας πέραν της νομικής βάσης για την 
θέσπισή της.

Συμπεραίνοντας, το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η 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(20I2) 614 τελικό) δεν είναι συμβατή 
με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της δοτής αρμοδιότητας.


