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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών
(COM(2012)0614 – 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 συμμορφώνεται 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 της Τσεχικής 
Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

2012
6η κοινοβουλευτική περίοδος

274.

ΑΠΟΦΑΣΗ

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
39η συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2012 

που αφορά 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 / αριθ. εγγράφου 16433/12 (COM(2012) 614 τελικό)

σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην ηγεσία των επιχειρήσεων: 
Συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» / αριθ. 
εγγράφου (COM(2012) 615 τελικό)

___________________________________________________________________________

Κατόπιν διαβούλευσης με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Zdeňek Kadlec, με την προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Zuzana Fišerová, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση των βουλευτών 
Sonia Marková και Viktor Paggio και κατόπιν συζήτησης στο σώμα

η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε γ κ ρ ί ν ε ι τη γνώμη που επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση.

Soňa Marková (υπογραφή)
Josef Šenfeld (υπογραφή) Viktor Paggio (υπογραφή) Jan Bauer (υπογραφή)
Ελεγκτής της επιτροπής Εισηγητές της επιτροπής Πρόεδρος της επιτροπής
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Προσάρτημα στην απόφαση αριθ. 274

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 και συναφή μέτρα

COM (2012) 0614 τελικό – έγγραφο αριθ. 16433/12 του Συμβουλίου
Διοργανικός φάκελος: 2012/0299 (COD)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών «Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην ηγεσία 

των επιχειρήσεων: Συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη»

COM (2012) 0615 τελικό – έγγραφο αριθ. 16428/12 του Συμβουλίου

 Νομική βάση:
Άρθρο 157, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ [πρόταση οδηγίας – COM(2012)0614 τελικό].
Ενημερωτικό έγγραφο [Ανακοίνωση – COM(2012) 0615 τελικό].

 Ημερομηνία διαβίβασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
21. 11. 2012

 Εξέταση στην επιτροπή:
29. 11. 2012 (πρώτο στάδιο)

 Διαδικασία:
Συναπόφαση [πρόταση οδηγίας – COM(2012)0614 τελικό]
Δεν απαιτείται ψηφοφορία στο Συμβούλιο [Ανακοίνωση – COM(2012)0615 τελικό].

 Προκαταρκτική γνωμοδότηση της κυβέρνησης (δυνάμει του άρθρου 109α 
παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων):
Η γνωμοδότηση με ημερομηνία 30. 11. και 27. 11. 2012 διαβιβάστηκε στην Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 5. 12. 2012 μέσω του συστήματος ISAP.

 Αξιολόγηση της πρότασης σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας
Η πρόταση οδηγίας (COM(2012)0614 τελικό) δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας (βλ. κατωτέρω).
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 Αιτιολόγηση και αντικείμενο

1. Γενικά
Ο όρος «θετικές δράσεις» (στα αγγλικά «affirmative action» ή «positive action»), που στα 
τσεχικά ενίοτε αποδίδεται ως «θετική διάκριση» («pozitivní diskriminace»), 
χρησιμοποιώντας με θετική σημασία μια λέξη που αρχικά ήταν αρνητικά φορτισμένη1, 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων με τα οποία το κράτος αποπειράται να βελτιώσει τη 
θέση πραγματικά μειονεκτουσών ομάδων, οι οποίες τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης 
έναντι των υπόλοιπων ομάδων. Ο όρος «θετικές δράσεις» εμπεριέχει την ουσιαστική 
ισότητα και εφαρμόζεται όταν τα μέσα επιβολής της τυπικής ισότητας δεν επιφέρουν τον 
επιθυμητό στόχο. Θετικές δράσεις προβλέπονται στο δίκαιο πολλών κρατών και κυρίως 
σε όσα υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που λόγω φυλής ή κάστας είναι θύματα διακρίσεων, 
όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, στην Ινδία ή στη Νότιο Αφρική. 

Εντούτοις, η ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων ομάδων μέσω θετικών δράσεων 
συνεπάγεται παρέκκλιση από την αρχή της τυπικής δικαιοσύνης υπό την έννοια της 
ισότιμης μεταχείρισης, γι’ αυτό τέτοιου είδους παρέκκλιση πρέπει να δικαιολογείται από 
αντίστοιχα σοβαρή κατάσταση. Στην ειδική βιβλιογραφία2 σχετικά με τις διακρίσεις 
αναφέρονται τέσσερις τομείς στους οποίους είναι αιτιολογημένη η ανάληψη θετικών 
δράσεων: 

- επανόρθωση προηγούμενης αδικίας,
- ανακατανομή αγαθών,
- καλύτερη εκπροσώπηση μειονοτικών ομάδων, 
- βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αποκλιμάκωση εντάσεων στην κοινωνία.

Στην κατηγορία «καλύτερη εκπροσώπηση μειονοτικών ομάδων» (νοούνται 
υποεκπροσωπούμενες πληθυσμιακές ομάδες) εμπίπτουν και τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
μια πιο ισόρροπη σχέση μεταξύ των φύλων και μια καλύτερη εκπροσώπηση των 
γυναικών στις ηγετικές θέσεις μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας. Ιδιαίτερα μεγάλη 
ανισορροπία παρατηρείται στα διοικητικά και εποπτικά όργανα των επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 13,7% των μελών 
διοικητικών και εποπτικών οργάνων επιχειρήσεων, το 15% των μελών εποπτικών 
συμβουλίων και των μη εκτελεστικών διοικητικών θέσεων και μόλις το 3,2% των 
προέδρων. Δεδομένου ότι το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες, η 
Επιτροπή κατέληξε ότι πρέπει να προταθεί ένα νομικό μέσο βάσει του οποίου να αυξηθεί 
η συμμετοχή των γυναικών στη διοικητική στελέχωση των επιχειρήσεων. 

                                               
1 Πρβλ. διατύπωση της αιτιολόγησης της πρότασης οδηγίας COM(2012) 614. Στην τσεχική μετάφραση της 
πρότασης οδηγίας χρησιμοποιείται ο όρος «pozitivní diskriminace», αντίθετα από ό,τι ισχύει στη συναφή 
βιβλιογραφία και κατά παρέκκλιση από τις επίσημες αποδόσεις σε Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.
Χαρακτηριστικό του όρου ‘διάκριση’ είναι η δυσμενής μεταχείριση, ενώ αντίθετα χαρακτηριστικό των 
θετικών δράσεων είναι η ευνοϊκή μεταχείριση μέχρι πρότινος μειονεκτουσών ομάδων. Πρβλ. Bobek M., 
Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Ισότητα και διάκριση), Πράγα: C.H. Beck, 2007, σελ. 22 και 
εξής. Περαιτέρω για το εν λόγω θέμα βλ. π.χ. Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů (Ίση αμοιβή 
για γυναίκες και άνδρες.), Πράγα: Auditorium, 2007.
2 Πρβλ. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Ισότητα και διάκριση). Πράγα:
C.H. Beck, 2007, σελ. 28.
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήδη από το 1984 άρχισε να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα της 
συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων1. Στη στρατηγική της τού 
2010 για την ισότητα γυναικών και ανδρών, η Επιτροπή θέτει το ζήτημα αυτό ως μία από 
τις προτεραιότητές της. Το 2011 η Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία «Επίσημη 
δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» η 
οποία αποτελούσε έκκληση προς τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στην 
Ευρώπη να δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών στα 
διοικητικά τους όργανα, σε ποσοστό 30 % μέχρι το 2015 και 40 % μέχρι το 2020. Και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες 
και τη διοίκηση των επιχειρήσεων2 καλούσε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν αυτόν τον 
στόχο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Καλούσε την Επιτροπή, εάν τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη αποδειχθούν ανεπαρκή, να προτείνει 
νομοθεσία έως το 2012, περιλαμβανομένων σχετικών ποσοστώσεων. Στο ψήφισμά του 
της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση - 20113 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε το αίτημά του για τη 
λήψη νομοθετικών μέτρων. 

Όταν ωστόσο τον Μάρτιο 2012 η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό της κατάστασης, 
διαπίστωσε μια μέση ετήσια βελτίωση κατά μόνον 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το 20034. 
Με αυτόν το βραδύ ρυθμό προόδου, επομένως, θα απαιτούνταν άνω των 40 ετών προτού 
οι εταιρείες επιτύχουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές 
ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας και πραγματοποίησε αξιολόγηση 
αντικτύπου για το κόστος και τα οφέλη ενδεχόμενης μελλοντικής ρύθμισης του εν λόγω 
τομέα. Από τις ενέργειες αυτές προέκυψε η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στην ηγεσία των επιχειρήσεων: Συμβολή στην έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2012) 615 τελικό) και η πρόταση 
οδηγίας 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 τελικό).

Κατά την ανάληψη θετικών δράσεων —είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε επίπεδο επιμέρους 
κρατών μελών— πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχει θέσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχετικά εκτενή νομολογία του5 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας κατά των διακρίσεων6: 

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου 84/635/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την προώθηση θετικών 
δράσεων υπέρ των γυναικών

2 2010/2115(INI).
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2010/2115 (INI) της 6ης Ιουνίου 2011 και ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011/2244 (INI) της 13ης Μαρτίου 2012.
4 Women in economic decision-making in the EU: Progress report, σ. 13. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
5 Βλ. επί παραδείγματι τις αποφάσεις του ΔΕΚ στις υποθέσεις C-450/93 «Kalanke», C-409/95 «Marschall» 
και C-407/98 «Abrahamsson».
6 Οδηγία 76/207/ΕΟΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας.



PE506.013v01-00 6/16 CM\927381EL.doc

EL

- τα μέτρα πρέπει να αφορούν έναν τομέα στον οποίο οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται.
- τα μέτρα μπορούν να δίνουν προτεραιότητα έναντι των ανδρών υποψηφίων μόνο σε 

γυναίκες υποψήφιες οι οποίες διαθέτουν ίσα προσόντα.
- τα μέτρα δεν πρέπει να παρέχουν αυτόματη και άνευ όρων προτεραιότητα σε 

υποψήφιες με ίσα προσόντα, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν «ρήτρα επιφύλαξης» που 
παρέχει τη δυνατότητα εξαιρέσεων σε αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες 
λαμβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση του κάθε υποψηφίου.

2. Η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία
Μέχρι σήμερα, τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο) 
έχουν θεσπίσει σχετική δεσμευτική ποσόστωση που επισύρει κυρώσεις, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της Νορβηγίας, πρωτοπόρου σε ζητήματα ίσης εκπροσώπησης, και το 
παράδειγμα της Ισλανδίας. Οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία έχουν επίσης εκδώσει κανόνες 
δικαίου που προβλέπουν ποσοστώσεις για το υποεκπροσωπούμενο φύλο, χωρίς ωστόσο 
να επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στη Δανία, στη Φινλανδία, 
στην Ελλάδα, στην Αυστρία και στη Σλοβενία ποσοστώσεις εκπροσώπησης των γυναικών 
στα διοικητικά όργανα εφαρμόζονται μόνο στις εταιρείες του δημόσιου τομέα.

Σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν θεσπίσει δεσμευτικές ποσοστώσεις, έχουν 
ληφθεί μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε ανώτερες ηγετικές 
θέσεις σε εθελούσια βάση (π.χ. στη Δανία, στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην 
Πολωνία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο).

α) Νορβηγία
Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα η οποία θέσπισε στο δίκαιό της δεσμευτική ποσόστωση. 
Τον Δεκέμβριο 2003 η Νορβηγία εξέδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο το 40% των 
εκτελεστικών στελεχών των εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και των κρατικών 
επιχειρήσεων πρέπει να είναι γυναίκες. Για τις κρατικές επιχειρήσεις ορίστηκε το 2006, 
για τις ανώνυμες εταιρείες το 2008, ως προθεσμία για τη συμμόρφωση προς αυτή τη 
νομοθετική απαίτηση, υπό την απειλή μάλιστα επιβολής κυρώσεων με τη μορφή της μη 
καταχώρισης νεοϊδρυθείσας επιχείρησης, της επιβολής χρηματικού προστίμου ή ακόμη 
και της λύσης της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο της νορβηγικής περίπτωσης χρήζει προσοχής το φαινόμενο «χρυσές φούστες». Με τον όρο 
αυτό χαρακτηρίζεται ένας αυστηρά περιχαρακωμένος κύκλος γυναικών με επιχειρηματική εμπειρία που 
αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Με τον διορισμό τους στα διοικητικά 
συμβούλια επιχειρήσεων πληρούνται μεν οι προβλεπόμενες από τον νόμο απαιτήσεις, μόνο τυπικά όμως. Σε 
τελική ανάλυση, λίγες από τις γυναίκες που δεν εντάσσονται σε αυτήν την αποκλειστική λέσχη των 
«χρυσών φουστών» καταφέρνουν να σπάσουν τη «γυάλινη οροφή» των διακρίσεων. Αντιθέτως, λόγω της 
πλήρωσης θέσεων από τις «χρυσές φούστες», δηλαδή από γυναίκες που καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις 
σε πολλές επιχειρήσεις, οι άλλες γυναίκες εμποδίζονται να εκπληρώσουν δεόντως τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ανάληψη μιας θέσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος συρρίκνωσης της 
ανταγωνιστικότητας για την εκάστοτε επιχείρηση1. 

Η θέσπιση των θετικών δράσεων στη Νορβηγία επέφερε ορισμένο οικονομικό κόστος για τη νορβηγική 
κοινωνία. Όταν έγινε γνωστό ότι σχεδιαζόταν η επιβολή θετικών δράσεων στη Νορβηγία, οι θιγόμενες 
επιχειρήσεις είδαν σημαντική απώλεια της αξίας των μετοχών τους. Οι επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να 
αυξήσουν τη συμμετοχή γυναικών στα όργανά τους, σημείωσαν τα επόμενα έτη μείωση της αξίας τους κατά 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms.
Employee Relations Law Journal, Τόμος 38, τεύχος 3, Χειμώνας 2012, σελ. 5.
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18%1. Παρά τις παρενέργειες αυτές, η νορβηγική νομοθεσία πέτυχε τον στόχο της: Τα θετικά μέτρα είχαν 
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στο 44%2.

β) Ισλανδία
Η Ισλανδία ήδη από το 2006 είχε θέσει τον φιλόδοξο στόχο να συμμετέχουν γυναίκες 
κατά 50% στα διοικητικά συμβούλια δημόσιων επιχειρήσεων και πλειοψηφικά ή 
αποκλειστικά δημοτικών επιχειρήσεων. Το 2010 θεσπίστηκε ρύθμιση σύμφωνα με την 
οποία έως το 2013 πρέπει να επιτευχθεί η συμμετοχή γυναικών κατά 40% στα διοικητικά 
συμβούλια ανώνυμων εταιρειών που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους.

γ) Γαλλία 
Τον Ιανουάριο 2011 η Γαλλία θέσπισε δεσμευτική ρύθμιση που επιβάλλει τη συμμετοχή 
γυναικών κατά 40% στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, επιχειρήσεων με 
περισσότερους από 500 απασχολούμενους και επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί έως τον 
Ιανουάριο 2017, ενώ ως ενδιάμεσος στόχος τίθεται η συμμετοχή κατά 20% έως τον 
Ιανουάριο 2014. Εάν οι επιχειρήσεις δεν ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες από τον 
νόμο απαιτήσεις, δεν εγκρίνεται αμοιβή στα μέλη των διοικητικών τους οργάνων για την 
ανάληψη των καθηκόντων τους ή, κατά περίπτωση, ακυρώνεται ο διορισμός τους στο 
διοικητικό όργανο. 

δ) Ιταλία
Δυνάμει νόμου του Ιουνίου 2011, στις εισηγμένες εταιρείες, στις δημόσιες επιχειρήσεις 
και στις επιχειρήσεις με συμμετοχή του δημοσίου στην Ιταλία πρέπει έως το 2015 η 
συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά όργανα να ανέρχεται στο 33% (έως το 2012: 
20%). Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους έως και 
ενός εκατομμυρίου ευρώ και η ανάκληση των μελών του διοικητικού οργάνου. 

ε) Βέλγιο
Δυνάμει της βελγικής ρύθμισης του Σεπτεμβρίου 2011, οι γυναίκες πρέπει να 
εκπροσωπούνται κατά τουλάχιστον ένα τρίτο στα διοικητικά όργανα των δημόσιων 
επιχειρήσεων (έως το 2011/2012), των εισηγμένων εταιρειών (έως το 2017/2018) και των 
μικρών εισηγμένων εταιρειών (έως το 2019/2020). Εάν, μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας, δεν εξασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών στο διοικητικό 
όργανο, κρίνονται άκυροι όλοι οι διορισμοί ή επαναδιορισμοί των μελών του. Εάν και 
μετά την παρέλευση ενός έτους δεν έχει σημειωθεί βελτίωση της κατάστασης, τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου χάνουν το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα 
δικαιούνταν. 

 Περιεχόμενο : 

α) Ανακοίνωση με τίτλο «Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην ηγεσία των 
επιχειρήσεων: Συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»
(εφεξής «η ανακοίνωση»)

                                               
1 ό.π. 
2 ό.π.
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Η ανακοίνωση εξετάζει την κατάσταση υποεκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις επιχειρήσεων, παρουσιάζει τα κυριότερα εμπόδια για την επαγγελματική ανέλιξη 
των γυναικών και υποδεικνύει τρόπους επίτευξης διαρθρωτικών και μη αναστρέψιμων 
αλλαγών.

Η Επιτροπή επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η μη ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου μιας 
ευρύτερης κατάστασης ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα αίτια προέρχονται 
από τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, τον καταμερισμό της εργασίας, τον 
προσανατολισμό ανδρών και γυναικών κατά την επιλογή επαγγέλματος και τη 
συγκέντρωση των γυναικών σε μικρό αριθμό επαγγελμάτων που συχνά εκτιμώνται και 
αμείβονται λιγότερο. Η έλλειψη μέτρων για την εξισορρόπηση των οικογενειακών
υποχρεώσεων και της εργασίας αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Η Επιτροπή επίσης θίγει το ζήτημα της αποκαλούμενης 
«γυάλινης οροφής», που αποτελεί ένα από τα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλιξη των 
γυναικών, καθώς και το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στις πρακτικές προσλήψεων και 
προαγωγών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή παραθέτει στην ανακοίνωσή της μέτρα που λαμβάνονται σε 
επίπεδο κρατών μελών για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε 
ηγετικές θέσεις εταιρειών και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα όλο και 
μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όσον αφορά τόσο την πραγματική 
πρόοδο που σημειώθηκε όσο και το είδος των μέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό 
επίπεδο. Παραπέμποντας σε οικονομικές μελέτες (κυρίως στη μελέτη του Ερευνητικού 
Ινστιτούτου της Credit Suisse (Αύγουστος 2012), «Gender diversity and corporate 
performance» και την μελέτη της Deutsche Bank Research (2010), «Towards gender-
balanced leadership») θεωρεί αποδεδειγμένο ότι η διαφοροποίηση με βάση το φύλο στα 
διοικητικά και εποπτικά συμβούλια οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα και επιδόσεις, καθώς και στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Δεδομένου ότι οι επιμέρους πρωτοβουλίες στο εσωτερικό των κρατών μελών επιβάλλουν 
αποκλίνουσες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και διαφορετικές κυρώσεις στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά, γι’ 
αυτό η Επιτροπή κρίνει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η 
Επιτροπή εστιάζει στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες λόγω της οικονομικής 
τους σημασίας, της προβολής και του αντικτύπου τους στην αγορά της ΕΕ (οι εισηγμένες 
εταιρείες που είναι ΜΜΕ εξαιρούνται, δεδομένου ότι η υποχρέωση επίτευξης του στόχου 
αυτού θα μπορούσε να τους δημιουργήσει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο). 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει ένα νομοθετικό μέτρο που θεσπίζει έναν 
ελάχιστο στόχο 40% του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, που πρέπει 
να επιτευχθεί μέχρι το 2020, ή έως το 2018 για τις εισηγμένες εταιρείες που είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για την περίπτωση παραβιάσεων των 
υποχρεώσεων αυτών, καθώς και από χρονικά όρια. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το νομοθετικό μέτρο πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα 
πολιτικής και χρηματοδοτική στήριξη. Η Επιτροπή δεσμεύεται να καλέσει τα κράτη μέλη 
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να εφαρμόσουν τα μέτρα που προτείνονται για τον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο 
τομέα. Επίσης η Επιτροπή:
- Θα στηρίζει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων 

σχετικά με τον ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία, την αγορά 
εργασίας και τις ηγετικές θέσεις,

- Θα συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικού, οικονομικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που ευνοεί μια ισόρροπη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών σε 
ηγετικές θέσεις,

- Θα προωθεί την ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρηματικές και οικονομικές αναλύσεις 
υπέρ της ισότητας των φύλων και την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών και των 
ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων,

- Θα στηρίζει και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς μια ισόρροπη συμμετοχή των 
γυναικών και των ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

β) Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών και συναφή μέτρα

Η πρόταση οδηγίας περιέχει διατάξεις σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

Δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφοι 1 έως 3, υποχρεούνται τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες, που στα διοικητικά τους συμβούλια δεν έχουν 
συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, κάνουν διορισμούς στις θέσεις αυτές, βάσει 
συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζοντας σαφή, 
ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το ποσοστό του 
40%, χωρίς να υπερβαίνουν ωστόσο οι εν λόγω θέσεις το 49%. Κατά την επιλογή των 
υποψηφίων για αυτές τις θέσεις δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με τον 
υποψήφιο 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. Με αυτή τη σχετικά περίπλοκη ρύθμιση θεσπίζεται, για να 
το θέσουμε απλά, ένα σύστημα προτιμήσεων κατά την επιλογή των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και των μη εκτελεστικών διευθυντών (εφεξής διοικητικά 
όργανα). Κατά τη διαδικασία επιλογής της σύνθεσης ενός διοικητικού οργάνου 
εισηγμένης εταιρείας ευνοείται ο υποψήφιος που ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο, 
εφόσον τίθεται ζήτημα επιλογής μεταξύ δύο υποψηφίων με ίσα προσόντα. Η 
προτιμησιακή ρύθμιση δεν εφαρμόζεται όταν ο υποψήφιος που ανήκει στο 
υποεκπροσωπούμενο φύλο διαθέτει λιγότερα προσόντα. 

Δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4, της πρότασης οδηγίας υποχρεούνται τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι αποτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με τα 
αξιολογικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή και, κατά περίπτωση, σχετικά με τα 
στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ ενός υποψηφίου του άλλου φύλου. Δυνάμει του 
άρθρου 4, παράγραφος 5, της πρότασης οδηγίας υποχρεούνται περαιτέρω τα κράτη μέλη
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να επιβάλλουν αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως στην επιχείρηση σε περίπτωση 
παραβίασης του άρθρου 4, παράγραφοι 3 και 4. 

Ενώ οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν δεσμευτικές ρυθμίσεις για τα μη εκτελεστικά 
διοικητικά όργανα επιχειρήσεων, το άρθρο 5, παράγραφος 1, της πρότασης οδηγίας 
θεσπίζει την υποχρέωση να αναλαμβάνουν οι εισηγμένες εταιρείες χωριστές δεσμεύσεις 
όσον αφορά την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις θέσεις εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών, οι οποίες πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2020, ή έως την 1η Ιανουαρίου 2018 όταν οι εισηγμένες εταιρείες είναι 
δημόσιες επιχειρήσεις. Αντίθετα από ό,τι προβλέπει το άρθρο 4, για τις εν λόγω ατομικές 
δεσμεύσεις δεν θεσπίζονται υποχρεωτικά κριτήρια. Δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2,
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ενημερώνουν τακτικά τις εθνικές αρχές σχετικά με τη σύνθεση των διοικητικών 
και εποπτικών τους συμβουλίων. Στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται προς τους 
στόχους του άρθρου 4 και του άρθρου 5, παράγραφος 1, επιβάλλεται πρόσθετη 
υποχρέωση, πέρα από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, να κοινοποιήσουν αιτιολόγηση 
της μη συμμόρφωσής τους καθώς και τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ώστε να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Το άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας περιέχει διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να θεσπίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 παρατίθενται ενδεικτικά πιθανές κυρώσεις. Οι κυρώσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, διοικητικά πρόστιμα και 
ακύρωση του διορισμού ή της εκλογής μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και μελών 
εποπτικών συμβουλίων, αν υπήρξε παράβαση των απαιτήσεων της οδηγίας. 

 Η κατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία

Όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια1 των μεγάλων 
εισηγμένων εταιρειών, η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται συγκριτικά στον μέσο όρο – το 
ποσοστό γυναικών στα εν λόγω όργανα ανέρχεται σε 15,4 % έναντι 13,7 %, που είναι ο 
πανευρωπαϊκός μέσος όρος. Σε καμία από αυτές τις εταιρείες, η θέση του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου δεν καταλαμβάνεται από 
γυναίκα. Ωστόσο, εδώ και καιρό υφίσταται σαφής ανισορροπία. 

Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και οι ιδιαιτερότητες του νομικού πλαισίου στην 
Τσεχική Δημοκρατία είχαν σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των εταιρειών, οι οποίες 
διατηρούν την έδρα τους στην Τσεχική Δημοκρατία και είναι εισηγμένες στο τσέχικο 
χρηματιστήριο, να είναι σχετικά περιορισμένος εν συγκρίσει με άλλα κράτη. Η 
προτεινόμενη ρύθμιση θα θίγει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, περίπου 10 έως 
20 εισηγμένες εταιρείες στην Τσεχική Δημοκρατία. Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός 
των θέσεων στα εποπτικά συμβούλια των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης ρύθμισης, είναι εξίσου περιορισμένος, μπορούμε να καταλήξουμε στη 
συντηρητική υπόθεση ότι η πρόταση οδηγίας θα έχει ιδιαιτέρως περιορισμένο 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στην Τσεχική Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 

                                               
1 Λόγω του δυαδικού συστήματος διοίκησης ανωνύμων εταιρειών στην Τσεχική Δημοκρατία, τα στοιχεία 
αναφέρονται τόσο στην εκπροσώπηση σε διοικητικά συμβούλια όσο και σε εποπτικά συμβούλια.



CM\927381EL.doc 11/16 PE506.013v01-00

EL

αποκλείσουμε το γεγονός ότι η πρόταση αποτελεί απλώς την εισαγωγή σε μία πιο 
εντατική νομοθετική δραστηριότητα της ΕΕ σε σχέση με την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων στον τομέα του εργατικού δικαίου στο σύνολό του με εκτεταμένο αντίκτυπο στα 
κράτη μέλη («πολιτική των ανοικτών θυρών»).

 Αντίκτυπος

Στην επιβολή θετικής δράσης – ιδίως με τη μορφή ποσόστωσης σε επιχειρήσεις – οι 
επικριτές αντιτάσσουν συχνά το επιχείρημα ότι με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η αρχή 
της αξιοκρατίας ως βασικό κριτήριο για την επιλογή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων 
για μία διευθυντική ή εποπτική θέση. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτίθενται στον 
ανταγωνισμό των υπόλοιπων ανταγωνιστών στην αγορά, περιορίζουν, κατά κανόνα, τα 
κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων σε όσα γνωστικά προσόντα και ατομικά 
χαρακτηριστικά τους παρέχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν βέλτιστες επιδόσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς. Άλλα κριτήρια ενέχουν τον κίνδυνο χαμηλότερου 
επαγγελματικού προτύπου, εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να μειωθεί και η 
ανταγωνιστικότητα της εκάστοτε επιχείρησης1.  

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι εφικτό να ανατρέξουμε σε 
εμπειρίες κρατών μελών, τα οποία εισήγαγαν δεσμευτικές ποσοστώσεις και κυρώσεις 
στην έννομη τάξη τους. Δεδομένου ότι οι σχετικές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν μόλις το 2011, 
εμπειρίες ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Όσον αφορά την αποτίμηση του αντίκτυπου από την 
εισαγωγή ποσοστώσεων στην εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων στη 
Νορβηγία, σε μία από τις αναλύσεις2 επισημάνθηκε ότι η ρύθμιση είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην αξία των σχετικών επιχειρήσεων. Η αιτία, ωστόσο, δεν έγκειτο στο 
γεγονός ότι διορίστηκε μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στη διοίκηση της επιχείρησης, 
αλλά στο γεγονός ότι επρόκειτο για νεαρές γυναίκες με ελάχιστη πρακτική πείρα.

Η ανάληψη θετικής δράσης θα επιφέρει ταυτόχρονα υψηλότερα διοικητικά έξοδα για τις
σχετικές επιχειρήσεις. Τούτο αναγνωρίζεται και από την Επιτροπή, η οποία λόγω της 
δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης εξαιρεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης οδηγίας. Η αυξημένη διοικητική επιβάρυνση, ωστόσο, 
δικαιολογείται κατά την άποψη της Επιτροπής, «καθώς θα αντισταθμίζεται με αυξημένες
επιδόσεις, καινοτόμες ιδέες και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης» και 
κατά συνέπεια της οικονομίας της Ένωσης στο σύνολό της3.

Όσον αφορά την εισαγωγή του θεσμού της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως στην 
εθνική έννομη τάξη, διαπιστώνεται ότι ο εν λόγω νομικός θεσμός εισήχθη ήδη στην 
έννομη τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της οδηγίας 
97/80/ΕΚ σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
φύλου και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Η οικεία διάταξη αφορά το άρθρο 133α 

                                               
1 Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε π.χ. Nicolson D. “Affirmative Action in Legal Profession”, Journal of 
Law and Society, Τόμος 33, τεύχος αρ. 1, Μάρτιος 2006, σ. 115 κ.εξ.
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 

Exogenous Shock, Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν (Μάιος 2010).
3 Ανακοίνωση COM(2012)0615, σ. 15.
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του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος αριθ. 99/1963 Coll.), στην τελική 
τροποποιημένη έκδοσή του.

 Θέση της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και του συναρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι 
καταρχήν απορρίπτει την πρόταση οδηγίας, ενώ ως προς την Ανακοίνωση διατηρεί 
πλήθος επιφυλάξεων. Κατά την άποψη της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, η 
ρύθμιση παραβιάζει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πέραν 
τούτου, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η έγκριση της προτεινόμενης ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ 
δεν μπορεί να βασιστεί στην αναφερόμενη νομική βάση. Εκτός αυτού, η Τσεχική 
Δημοκρατία διατηρεί καταρχήν πλήθος επιφυλάξεων ως προς το περιεχόμενο της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

 Θέση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Κοινοβουλίου:

Οι νομικές βάσεις της πρότασης οδηγίας είναι οι εξής:
Στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να ασκεί 
τις αρμοδιότητές της αποφασίζοντας δράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 157,
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ1. Σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ2, η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποφασίσουν ειδικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει 
την επαγγελματική δραστηριότητα. Συνεπώς, εγείρεται το ερώτημα εάν το άρθρο 157,
παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ συνιστά ειδική διάταξη έναντι του άρθρου 157, παράγραφος 3,
της ΣΛΕΕ και επομένως, εάν η θέσπιση θετικών δράσεων στον τομέα της ίσης 
μεταχείρισης επαφίεται στα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που οι οικείες διατάξεις 
ερμηνευτούν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορούσε να αποκλεισθεί το γεγονός ότι η 
προτεινόμενη ρύθμιση παραβιάζει την αρχή των κατ’ ανάθεση αρμοδιοτήτων, δεδομένου 
ότι η επιλεγμένη νομική βάση, ήτοι το άρθρο 157, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλο για την εξεταζόμενη άσκηση αρμοδιότητας της ΕΕ. 
Εάν το προτεινόμενο μέτρο θεωρηθεί μέτρο που εμπίπτει στον τομέα της διασφάλισης της 
αρχής των ίσων ευκαιριών, και όχι στον τομέα της ίσης μεταχείρισης, τότε η 
προβαλλόμενη επιχειρηματολογία δεν ισχύει, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα των κρατών 
μελών που προβλέπεται στο άρθρο 157, παράγραφος 4, ισχύει μόνο για την έγκριση 
θετικών δράσεων στον τομέα της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, ως αποδεκτή 

                                               
1 Άρθρο 157 παρ. 3 ΣΛΕΕ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει 
μέτρα 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.
2 Άρθρο 157 παρ. 4 ΣΛΕΕ: Προκειμένου να εξασφαλισθεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να 
θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο 
φύλο να συνεχίσει μια επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία.
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νομική βάση για την προτεινόμενη ρύθμιση εμφανίζεται το άρθρο 157, παράγραφος 3,
της ΣΛΕΕ.  

Όσον αφορά το άρθρο 157, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ ως νομική βάση, η θέσπιση θετικών 
δράσεων στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων θα μπορούσε αντιθέτως να αποδειχθεί 
προβληματική, εφόσον το άρθρο 157, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ αναφέρεται σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης. Κατά τη στενή ερμηνεία του όρου «εργασία» (στην αγγλική 
έκδοση: „occupation“) θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η αρμοδιότητα της 
ΕΕ αναφέρεται μόνο σε υπαλλήλους, ήτοι σχέσεις εργατικής νομοθεσίας, και όχι στα 
μέλη εποπτικών ή διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, των οποίων οι σχέσεις με την 
εκάστοτε επιχείρηση δεν ρυθμίζονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ωστόσο, 
εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο ενδείκνυται μία τέτοια στενή ερμηνεία, δεδομένου ότι ο 
όρος «εργασία» με τη συνηθισμένη σημασία της λέξης μπορεί να περικλείει την κάθε 
άσκηση δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες βάσει σύμβασης 
εργασίας, σύμβασης έργου ή ανάθεσης εντολής, περιλαμβανομένης της άσκησης της 
ιδιότητας μέλους εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου σε μια επιχείρηση. Μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι, εάν τα κράτη μέλη κατά τη σύναψη των ιδρυτικών συνθηκών είχαν την 
πρόθεση να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες στην Ένωση μόνο για τον τομέα της 
απασχόλησης, θα είχαν περιορίσει το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του άρθρου 157,
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ αποκλειστικά στον εν λόγω τομέα1. Τέλος, και η υφιστάμενη 
ονοματολογία των οδηγιών για την ίση μεταχείριση συνηγορεί υπέρ αυτής της ερμηνείας. 
Για παράδειγμα, το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ), δεν καλύπτει μόνο τις 
εργασιακές σχέσεις (συνθήκες απασχόλησης) αλλά και την αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα και τα ελεύθερα επαγγέλματα. 

Ως νομική βάση λαμβάνεται επίσης υπόψη το άρθρο 19, παράγραφος 12, της ΣΛΕΕ. Η εν 
λόγω διάταξη παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλάβει κατάλληλη δράση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Παρότι στην αιτιολογική έκθεση της 
πρότασης οδηγίας δεν επισημαίνεται ρητώς ότι οι δράσεις που προβλέπει η οδηγία 
συνδέονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων, κάτι τέτοιο συνάγεται από τη φύση 
των εν λόγω δράσεων. Με βάση την προσέγγιση εκ του μείζονος εις το έλασσον (a maiori 
ad minus) μπορεί να συναχθεί ότι, σε περίπτωση που η Ένωση έχει αρμοδιότητα να 
θεσπίζει μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μπορεί να αναλαμβάνει και 
μεμονωμένες δράσεις που σχετίζονται άμεσα με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Σε 
περίπτωση όμως που η Επιτροπή χρησιμοποιούσε ως βάση για την πρόταση οδηγίας την 
εν λόγω διάταξη, η παραδοχή της θα υπέκειτο σε ειδική νομοθετική διαδικασία, γεγονός 
που μεταξύ άλλων συνεπάγεται ομόφωνη έγκριση στο Συμβούλιο (εν αντιθέσει προς την 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο στην περίπτωση της συνήθους νομοθετικής 

                                               
1 Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί επίσης και η εκτενής ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στον 
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

2 Άρθρο 19, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ: «Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών και εντός των 
ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με 
ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει 
δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.»
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διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται μέτρα που στηρίζονται στο άρθρο 157,
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ). 

Συμμόρφωση της πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας. 
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 5,
παράγραφος 3, της ΣΕΕ «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». Το άρθρο 157, παράγραφος 4, αναφέρεται ρητώς στη δυνατότητα των κρατών 
μελών να θεσπίζουν θετικές δράσεις για να εγγυηθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η 
εν λόγω διάταξη καταδεικνύει ότι η έγκριση θετικών μέτρων συνιστά έναν πολιτικά 
ευαίσθητο τομέα και επιτρέπει στα κράτη μέλη να ασκούν τις συναφείς αρμοδιότητές 
τους λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική, ιστορική και νομική εξέλιξή τους. Τίθεται 
περαιτέρω το ερώτημα κατά πόσον λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι προαναφερθείσες 
πτυχές με τη ρύθμιση σε επίπεδο Ένωσης (π.χ. οι διαφορές μεταξύ δυαδικού και 
μονιστικού προτύπου σε ανώνυμες εταιρείες, η νομική φύση της ιδιότητας του μέλους σε 
εποπτικά και διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών κ.λπ.) καθώς και εάν η 
εναρμόνιση στον εν λόγω τομέα δεν απομακρύνεται υπερβολικά από τις πραγματικές 
ανάγκες των κοινωνιών, οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορετικές κοινωνικο-
πολιτιστικές συνθήκες στα εκάστοτε κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή τεκμηριώνει την ανάγκη για δεσμευτικές ποσοστώσεις σε επίπεδο Ένωσης με 
το επιχείρημα ότι μόνο η ρύθμιση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να περιορίσει τον 
ανεπιθύμητο ανταγωνισμό των κρατών μελών στον τομέα της ίσης μεταχείρισης („race to 
the bottom“) και να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη που μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει 
δισταγμό και τα οποία απέχουν από τη θέσπιση θετικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο για 
λόγους αποφυγής της πιθανότητας υποβάθμισης των εταιρειών τους. 

Συμμόρφωση της πρότασης με την αρχή της αναλογικότητας
Βάσει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, της ΣΕΕ), το περιεχόμενο 
και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Μέχρι σήμερα, τρία κράτη μέλη 
της ΕΕ εισήγαγαν δεσμευτικές ποσοστώσεις, και τα τρία κατά τη διάρκεια του 2011. 
Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων, δεν υφίσταται σχεδόν 
καμία εμπειρία, μεταξύ άλλων λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μεταξύ της θέσπισης και της έναρξης ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων. Ενόψει της εν λόγω 
κατάστασης, διαφαίνεται σκόπιμο να αναμένουμε τον αντίκτυπο που θα έχει η θέσπιση 
των δεσμευτικών ποσοστώσεων στα τρία κράτη μέλη, και η εκπόνηση δεσμευτικής 
ρύθμισης για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναληφθεί σε μελλοντική χρονική στιγμή 
βάσει των εμπειριών των εν λόγω κρατών μελών. Η θέσπιση δεσμευτικών ποσοστώσεων 
μπορεί να θεωρηθεί ως έσχατη λύση, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις στις 
οποίες όλα τα υπόλοιπα, λιγότερο παρεμβατικά, μέτρα δεν επιφέρουν αποτέλεσμα. 
Δεδομένου ότι μόλις το 2011 θεσπίστηκε από την Επιτροπή η πρωτοβουλία «Επίσημη 
δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης», 
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με την οποία οι εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη κλήθηκαν να δεσμευτούν οικειοθελώς 
να αυξήσουν το ποσοστό γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια σε 30 % έως το 2015 
και σε 40 % έως το 2020, η ρύθμιση με βάση δεσμευτικές ποσοστώσεις διαφαίνεται
πρόωρη, ενώ επίσης δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα, για παράδειγμα λιγότερο 
παρεμβατικά μέτρα, όπως μηχανισμοί συντονισμού (μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού) 
ή λοιπά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 153, παράγραφος 2, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, 
όπως για παράδειγμα η βελτίωση των γνώσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών 
πρακτικών ή η υποστήριξη καινοτόμων τρόπων λειτουργίας. 

 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση της πρότασης στα όργανα της ΕΕ 
Δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

 Συμπέρασμα:

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων

1. λ α μ β ά ν ε ι  υ π ό ψ η  την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην 
ηγεσία των επιχειρήσεων: Συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», καθώς και τη γνώμη της κυβέρνησης σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση· 

2. λ α μ β ά ν ε ι  υ π ό ψ η  την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών·

3. ε κ φ ρ ά ζ ε ι  τ η ν  ά π ο ψ η  ότι η πιθανή θέσπιση νομικά δεσμευτικών 
ποσοστώσεων συνιστά έκτακτη και ακραία λύση, η οποία μπορεί να υιοθετηθεί μόνο 
κατόπιν εκτενούς συζητήσεως στα εθνικά κοινοβούλια και στην οποία καταφεύγει κανείς
μόνο όταν έχουν αποτύχει όλα τα άλλα μέτρα που στηρίζονται στην αρχή του 
εθελοντισμού·   

4. κ α λ ε ί  σ υ ν ε π ώ ς  τ η ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  να διατυπώσει απορριπτική γνώμη για 
την πρόταση οδηγίας στις επακόλουθες εργασίες του Συμβουλίου της ΕΕ·

5. α π ο δ έ χ ε τ α ι  βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας τ η ν  α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η  γ ν ώ μ η
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» και πιστεύει, συμφωνώντας με την τσεχική κυβέρνηση, ότι η πρόταση 
οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι, κατά το άρθρο 157,
παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ, οι θετικές δράσεις πρέπει να αποφασίζονται σε επίπεδο που να 
προσεγγίζει κατά το δυνατόν τον πολίτη, ήτοι εν προκειμένω σε επίπεδο κρατών μελών·

6. θ ε ω ρ ε ί  α τ υ χ ή  τη χρονική στιγμή δημοσίευσης της εν λόγω σημαντικής πρότασης, 
δεδομένου ότι μέρος της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων για την υποβολή αιτιολογημένης 
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γνώμης συμπίπτει με τις διακοπές των Χριστουγέννων, και συνεπώς περιορίστηκε στην 
πραγματικότητα το χρονικό διάστημα για τις συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια·

7. α ν α θ έ τ ε ι  σ τ ο ν  π ρ ό ε δ ρ ο  τ η ς  να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση 
σύμφωνα με το καταστατικό της Βουλής μέσω της Προέδρου της Βουλής στην 
κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Συγκλήτου, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

8. κ α λ ε ί  τ η ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  να την ενημερώνει σχετικά με τα μέτρα που θα 
ληφθούν και την περαιτέρω πορεία των διαπραγματεύσεων.
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