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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ισορροπία των 
φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
(2019/2614(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ασκούντα την εκ περιτροπής προεδρία) στις 5 Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 5 Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου 2018,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής στον Πρόεδρο του Eurogroup στις 8 Μαρτίου 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2016, το μέσο ποσοστό των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών στην 
ΕΕ-28 ανήλθε σε 23,3 %, σημειώνοντας αύξηση 0.6 % από τότε που συλλέχθηκαν τα 
τελευταία στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μόνο δέκα χώρες — Γαλλία, 
Σουηδία, Ιταλία, Φινλανδία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Δανία και Βέλγιο — στις οποίες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση του 2012 για τη συμμετοχή των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια ήταν αποτέλεσμα του αιτήματος που έχει απευθύνει εδώ και 
πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή για λήψη μέτρων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, κατά την έγκριση της θέσης του σε πρώτη 
ανάγνωση τον Νοέμβριο 2013 με σημαντική διακομματική πλειοψηφία, έκανε 
ελάχιστες τροποποιήσεις στην πρόταση για να επισημάνει στο Συμβούλιο ότι θα 
μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με το Κοινοβούλιο και συμφώνησε να διασφαλίσει 
ότι, έως το 2020, τουλάχιστον το 40 % των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών στα 
διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών θα είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια θα μπορούσε να 
αποτελέσει πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στην 
εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες λήψης οικονομικών αποφάσεων στο 
ανώτατο επίπεδο και, όπως έχουν αποδείξει διάφορες μελέτες, για τη βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση όλων των κοινωνικών 
ταλέντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων1, το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
806/2014 για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης2 και το άρθρο 
37 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)3 αναφέρονται στην 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ως σημαντική αρχή που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στις διαδικασίες επιλογής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου προς το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη με τις οποίες ζητείται να διορθωθεί η έλλειψη ισορροπίας 
των φύλων στους κόλπους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, το Κοινοβούλιο 
εκφράζει τη λύπη του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το 
αίτημα αυτό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου σε 
συνάρτηση με τους προηγούμενους διορισμούς, να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων κατά την υποβολή καταλόγου υποψηφίων, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών ήταν άντρες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ κατά τις διαδικασίες επιλογής του προέδρου, του 
αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης έχει μέχρι στιγμής 
ληφθεί σε γενικές γραμμές υπόψη η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, στην 
περίπτωση αυτή, ο κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων που υποβλήθηκε στο 
Κοινοβούλιο περιλάμβανε μόνο άνδρες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα στο πλαίσιο 
ενιαίας διαδικασίας επιλογής που βασίζεται σε μεμονωμένες αιτήσεις να μην υπάρχουν 
κατάλληλα καταρτισμένοι υποψήφιοι και από τα δύο φύλα, πρέπει να τηρείται το 
γενικό κριτήριο της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όσον αφορά τη σύνθεση των 
διοικητικών συμβουλίων της ΕΚΤ και των εποπτικών αρχών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι σημερινοί υποψήφιοι για τις θέσεις του επικεφαλής 
οικονομολόγου της ΕΚΤ, του προέδρου της ΕΑΤ και του μέλους του ΕΣΕ θεωρήθηκαν 
από την Επιτροπή ECON του Κοινοβουλίου έμπειροι και καταρτισμένοι και 
εγκρίθηκαν με σημαντικές πλειοψηφίες στο πλαίσιο μυστικών ψηφοφοριών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 

1 ΕΕ L 287, της 29.10.2013, σ. 63.
2 ΕΕ L 225, της 30.7.2014, σ. 1.
3 ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 12.
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εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των 
κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1. ζητεί να τηρηθεί η ισότητα των φύλων στους επικείμενους διορισμούς σε όλα τα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν έναν άνδρα και μία γυναίκα το καθένα για τη διαδικασία 
διορισμού στην επόμενη Επιτροπή·

2. δεσμεύεται να μην λάβει υπόψη του κανέναν μελλοντικό κατάλογο υποψηφίων εάν δεν 
τηρηθεί η αρχή της ισότητας των φύλων·

3. επαναβεβαιώνει τη μεγάλη του προσήλωση στην ισότητα των φύλων τόσο στο 
περιεχόμενο των πολιτικών, των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων της ΕΕ όσο και 
στο πολιτικό, δημοσιονομικό, διοικητικό και εκτελεστικό επίπεδο της Ένωσης·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή στρατηγική ισότητας υπό μορφή ανακοίνωσης που θα περιέχει σαφείς και, 
κατά το δυνατόν, μετρήσιμους στόχους, και να μεριμνήσει για την μετάφρασή της σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για την καλύτερη διάδοση και κατανόησή της από 
τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς·

5. τονίζει ότι η επίτευξη ισότητας των φύλων δεν αποτελεί ζήτημα των γυναικών, αλλά 
ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η κοινωνία·

6. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου καλύπτει τις πολιτικές 
επιλογές, τη λήψη αποφάσεων, τις διαδικασίες και τις πρακτικές, καθώς και την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το περιεχόμενο των πολιτικών, αλλά και η 
εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να 
αξιολογείται συνολικά η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στο Κοινοβούλιο·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και στις σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων σε πολιτικό και 
διοικητικό επίπεδο παραμένει χαμηλή, και επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι θέσεις λήψης αποφάσεων θα 
κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των φύλων·

8. ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ διαδικασιών και θεσμικών οργάνων για να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα αυτών των μέτρων, επειδή πιστεύει ότι η ενίσχυση των 
διοργανικών σχέσεων στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
του φύλου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθιερωθεί 
διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με άλλους 
θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, ή στις δομές του οικονομικού 
και νομισματικού τομέα της ΕΕ.


