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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(14/2013)

Θέμα Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου 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 αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

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

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Λόρδων 
του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ως άνω πρόταση.



PE504.073v01-00 2/7 CM\924372EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ

Γραμματέας του Κοινοβουλίου

11 Ιανουαρίου 2013

16433/12: Πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση 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

Στις 10 Ιανουαρίου 2013 η Βουλή των Λόρδων του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου 
γνωμοδότησε ως ακολούθως:

"Το Σώμα φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση 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 (16433/12) δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας για τους λόγους που εκτίθενται στην έκτη έκθεση της Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (έγγραφο αριθ. 97 της Βουλής των Λόρδων)· σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας αναθέτει στον Γραμματέα του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει την παρούσα 
αιτιολογημένη γνώμη προς τους προέδρους των ευρωπαϊκών οργάνων". 

Έχω την τιμή να υποβάλω συνημμένα τη σχετική έκθεση. 

David Beamish

Γραμματέας του Κοινοβουλίου
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ

Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση

9η έκθεση  της συνόδου 2012-2013

Έλεγχος της επικουρικότητας: Ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε θέσεις διοικητικών στελεχών

Έκθεση

Εντολή προς τύπωση και δημοσίευση στις 18 και 20 Δεκεμβρίου 2012 αντιστοίχως

Έκδοση της Βουλής των Λόρδων 

Λονδίνο: The Stationery Office Limited (Εταιρεία επισήμων εκδόσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου)



PE504.073v01-00 4/7 CM\924372EL.doc

EL

Έλεγχος της επικουρικότητας: Ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων σε θέσεις διοικητικών στελεχών

COM(2012) 614 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.

Σύσταση

1. Συνιστούμε η Βουλή των Λόρδων να εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη που εκτίθεται 
κατωτέρω, σύμφωνα με την οποία η πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας, και να τη διαβιβάσει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των 
συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης στις 15 
Ιανουαρίου 2013 προθεσμίας.

Ιστορικό της εξέτασης

2. Τον Μάιο του 2012 η Επιτροπή πραγματοποίησε μία διαβούλευση σχετικά με την 
έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΕ προκειμένου να θεσπίσει μέτρα 
για την αντιμετώπιση της "συνεχιζόμενης υποεκπροσώπησης των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη", 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης λήψης νομοθετικών μέτρων2. Η Επιτροπή για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση διενήργησε έρευνα επί του θέματος αυτού και στις 9 Νοεμβρίου 
2012 εκπόνησε έκθεση η οποία προηγήθηκε της δημοσίευσης της παρούσας 
νομοθετικής πρότασης3. Η Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ποσοστώσεις σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων σε 
επιχειρήσεις θα πρέπει να θεσπισθούν νομοθετικά μόνον εάν και όταν έχουν εξαντληθεί 
όλες οι άλλες επιλογές και ο επιχειρηματικός τομέας έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 
πρόθυμος να αλλάξει την τακτική του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οι ποσοστώσεις αποτελούν την μόνη εναπομένουσα επιλογή λόγω 
της μεγάλης προτεραιότητας που έχει η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις 
διοικητικών στελεχών στα κράτη μέλη στην ΕΕ. Η Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έκρινε επίσης ότι ο στόχος της Επιτροπής για επίτευξη ποσοστού 40% ήταν 
υπερβολικά φιλόδοξος σε ένα στάδιο κατά το οποίο ακόμη και το κράτος μέλος με τις 
καλύτερες επιδόσεις (Φινλανδία) υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό του στόχου αυτού. Η 
πρόταση οδηγίας της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου το 2012.

                                               
1 Άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διαβούλευση σχετικά με την μη ισόρροπη εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΕ, Μάιος 
2012: http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm.
3 Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5η έκθεση  (2012-13): Οι γυναίκες σε θέσεις διοικητικών στελεχών
(έγγραφο αριθ. 58 της Βουλής των Λόρδων).



CM\924372EL.doc 5/7 PE504.073v01-00

EL

Επιφύλαξη περαιτέρω εξέτασης

3. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε από την υποεπιτροπή εσωτερικής αγοράς, υποδομών και 
απασχόλησης (υποεπιτροπή Β), τα μέλη της οποίας απαριθμούνται στο παράρτημα. Με 
την παρούσα έκθεση δεν περατώνεται η εξέταση της εν λόγω πρότασης από την πλευρά 
μας.

Αιτιολογημένη γνώμη

4. Έχουμε εξετάσει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισορροπίας εκπροσώπησης των φύλων σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών και συναφή μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με την  αρχή της 
επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή 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"4. Συνεπώς, προκειμένου να συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση της ΕΕ πρέπει "να προσθέτει αξία" συγκρινόμενη με τη 
δράση σε επίπεδο κρατών μελών και να είναι "αναγκαία". Υποστηρίζουμε πλήρως το 
στόχο της βελτίωσης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διοικητικών 
στελεχών, έχουμε ωστόσο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν είναι συμβατή 
με την αρχή της επικουρικότητας.

5. Ο στόχος της πρότασης οδηγίας συνίσταται στην αύξηση του αριθμού των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη και για το λόγο αυτό 
ορίζει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις μη-εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών θα ανέλθει 
στο 40% έως το 2020, ή έως το 2018, στην περίπτωση των εισηγμένων δημόσιων 
επιχειρήσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το μέτρο είναι απαραίτητο λόγω της μη 
ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων η οποία χαρακτηρίζει τα διοικητικά συμβούλια των 
εταιρειών στην ΕΕ, όπου μόνο το 13,7% του συνολικού αριθμού των θέσεων στα 
διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών κατέχουν γυναίκες, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό σε θέσεις μη-εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ανέρχεται 
μόνο σα 15%.

6. Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου αυτού απαιτώντας από τις 
εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ να δίδουν  προτεραιότητα σε ένα υποψήφιο του 
υποεκπροσωπουμένου φύλου με ίδια προσόντα. Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να 
διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν διαφανείς και ουδέτερες από πλευράς φύλου 
διαδικασίες διορισμού στα διοικητικά τους συμβούλια καθώς και να δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια αξιολόγησης των προσόντων βάσει των οποίων πραγματοποιούνται 
αμφισβητούμενες επιλογές. Η πρόταση οδηγίας επιβάλει επίσης στα κράτη μέλη την 
υποχρέωση να θεσπίσουν κάποιας μορφής κυρώσεις για εταιρείες που παραλείπουν να 
εισαγάγουν κατάλληλες ανοικτές και ουδέτερες από πλευράς φύλου διαδικασίες
διορισμού.

                                               
4 Άρθρο 5.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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7. Η Επιτροπή αιτιολογεί τη δράση της στον τομέα αυτό με το επιχείρημα ότι, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν την ισότιμη 
εκπροσώπηση των φύλων, αυτά διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, ένας δε 
σημαντικός αριθμός κρατών δεν έχει λάβει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο στον τομέα 
αυτό, με αποτέλεσμα το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις διευθυντών να είναι πολύ 
χαμηλό. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στο να 
καμφθεί η αντίσταση των κρατών μελών όσον αφορά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων 
σε εθνικό επίπεδο λόγω του κινδύνου να τεθούν οι εταιρείες τους σε μειονεκτική θέση 
σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών. Υποστηρίζει ότι οι 
αποκλίνουσες ρυθμίσεις, σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα 
πρακτικής φύσης στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την ύπαρξη 
διαφορετικών κανόνων και κυρώσεων στον τομέα του εταιρικού δικαίου (όπως 
αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις) λόγω μη τήρησης μιας εθνικής δεσμευτικής 
ποσόστωσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι μόνον η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση.

8. Το επιχείρημα της Επιτροπής για την ανάγκη θέσπισης μιας οδηγίας δεν είναι πειστικό. 
Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία στον τομέα της οργάνωσης επιχειρήσεων, σε 
ένα διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 
30%, προκειμένου να υπάρχει μια "κρίσιμη μάζα" γυναικείας εκπροσώπησης καθώς και 
ένας αισθητός αντίκτυπος στη διαμόρφωση της εταιρικής νοοτροπίας5. Πράγματι, η 
Επιτροπή παραθέτει την άποψη αυτή στην ανακοίνωση αλλά δεν φαίνεται να αιτιολογεί
την αύξηση του 40%6. Δεν έχουμε πειστεί από την άποψη της Επιτροπής ότι θα πρέπει 
να επιβληθεί ένα υψηλότερο ποσοστό προκειμένου να εξασφαλισθεί μια "κρίσιμη 
μάζα" γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε κράτη μέλη στα οποία τα διοικητικά 
συμβούλια έχουν συνήθως μικρότερη σύνθεση. Η πρόταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη
της τις διαφορές και τη διάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων σε κάθε κράτος μέλος.

9. Εξάλλου, η Επιτροπή δεν έχει προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι τα μέτρα που
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο δεν είναι αποτελεσματικά. Πράγματι, στην εκτίμηση 
αντικτύπου που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του  2012 έκανε δεκτό ότι τα κράτη
μέλη έχουν λάβει σημαντικά μέτρα στον τομέα αυτό, και ότι τα στοιχεία που 
συνηγορούν υπέρ της ανάγκης δράσης της ΕΕ είναι πολύ ασθενή. Σύμφωνα με την 
εκτίμηση αντικτύπου η υφιστάμενη και η μελλοντική δράση των κρατών μελών χωρίς 
αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του 
ποσοστού των γυναικών σε θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντών από 15% σε 24% έως 
το 2020.7 Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης της 
κρίσιμης μάζας του 30%, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα 15 κράτη μέλη δεν έχουν λάβει
κάποιο μέτρο. Από την αυξανόμενη σημασία του τομέα αυτού προκύπτει ότι θα 
υπάρξει υπέρβαση του προβλεπόμενου αυτού ποσοστού 24%.

                                               
5 Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5η έκθεση  (2012-13): Οι γυναίκες σε θέσεις διοικητικών στελεχών
(έγγραφο αριθ. 58 της Βουλής των Λόρδων,  σελ. 18.
6 COM(2012)614, σελ. 5. Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής 349 τελικό.
7 Γνωμοδότηση της ΓΔ Δικαιοσύνη σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά το κόστος και το όφελος από τη βελτίωση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried
out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf.
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10. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι "πολυάριθμες μελέτες έχουν επίσης αποδείξει ότι υπάρχει 
θετική σχέση ανάμεσα στην πολυμορφία ως προς το φύλο σε ανώτατο διευθυντικό 
επίπεδο και την οικονομική απόδοση και την κερδοφορία μιας επιχείρησης"8. Στην 
πρόσφατη έκθεσή μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 
αποδείξεις για τη στήριξη του  ισχυρισμού αυτού.  

11. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε διάστημα ενός και πλέον έτους, το ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εταιρειών του δείκτη FTSE 
100 και FTSE 250 που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου αυξήθηκε
κατά 4,8% και κατά 4,2% αντιστοίχως. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίηση η 
σχολή διοίκησης του Cranfield, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης 
ποσοστών συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ύψους 36,9% έως το 2020.

12. Η εφαρμογή της πρότασης σε επίπεδο ΕΕ δεν φαίνεται να "προσθέσει αξία". Η
Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ενιαίων κανόνων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς. Η αιτιολόγηση αυτή δεν 
είναι πειστική συγκρινόμενη με το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η πρόταση και τις 
διαφορετικές νοοτροπίες και πρακτικές που ισχύουν στα επιμέρους κράτη μέλη. Για
παράδειγμα, δεν υπάρχει σήμερα διάκριση στο βρετανικό δίκαιο μεταξύ εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών διευθυντών και η εισαγωγή της διάκρισης αυτής για πρώτη φορά 
(πράγμα που θα καθιστούσε απαραίτητο η πρόταση οδηγίας) θα μπορούσε να 
προκαλέσει σοβαρές νομοθετικές περιπλοκές. Εξάλλου, η ΕΕ δεν θα είναι ενδεχομένως 
σε θέση να συνεργασθεί άμεσα με εταιρείες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης νοοτροπίας 
που επικρατεί στα κράτη μέλη προκειμένου να επιφέρει αλλαγές στην καρδιά των
επιχειρήσεων με στόχο τη διασφάλιση μιας βιώσιμης λύσης σε μακροπρόθεσμη βάση. 
Στην πρόσφατη έκθεσή μας επί του θέματος αυτού τονίζεται, για παράδειγμα, η 
σημασία που έχει η ανάπτυξη από τις εταιρείες ενός επαρκούς δυναμικού 
προσοντούχων γυναικών που είναι πρόθυμες και ικανές να αναλάβουν θέσεις 
διοικητικών στελεχών.

13. Κατά την άποψή μας δεν είναι απαραίτητη σήμερα μία νομοθετική δράση σε επίπεδο 
ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να αντιστρατεύεται το δεδηλωμένο στόχο της Επιτροπής για 
την αύξηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών μια δράση σε επίπεδο κράτους μέλους θα  
ήταν περισσότερο αποτελεσματική. Ωστόσο, όπως εκφράστηκε στην έκθεσή μας, 
αναγνωρίζουμε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να συμβάλει θετικά παρακολουθώντας τη 
δράση των κρατών μελών και διατυπώνοντας μη δεσμευτικές συστάσεις σε κράτη μέλη 
με τις οποίες θα ενθαρρύνεται μια συστηματική δράση και θα εκτίθεται μία σειρά 
δυνητικών εξελίξεων σε ζητήματα πολιτικής. Σε περίπτωση που τα μεμονωμένα κράτη 
μέλη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει το 
ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσης.

                                               
8 Αιτιολογική σκέψη 8 της πρότασης.


