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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000053/2012 

προς το Συμβούλιο 
Άρθρο 115 του Κανονισμού 

Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, 

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Pascal Canfin, Ulrike Lunacek 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Θέμα: Αίτημα για ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ 

Σε όλη την ΕΕ οι άνδρες υπερισχύουν των γυναικών στον αριθμό θέσεων ευθύνης σε όλους τους 
τομείς, ιδίως στις υψηλότερες βαθμίδες της πολιτικής και των επιχειρήσεων, καθώς και σε άλλους 
τομείς. 

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών τονίζουν συνεχώς τη σημασία 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις επιρροής - είτε στον ιδιωτικό 
είτε στο δημόσιο τομέα. Είναι ευρέως γνωστό ότι η πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια και στις 
κυβερνήσεις διασφαλίζει ευρύτερες ικανότητες και περαιτέρω προοπτικές. Η πρόσληψη αποκλειστικά 
ανδρών ή γυναικών συνεπάγεται μία πιο περιορισμένη επιλογή και ενέχει τον κίνδυνο απώλειας 
δυνητικά αρίστων υποψηφίων. Επιπλέον, το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να βρεθούν υποψήφιες 
γυναίκες με υψηλή ειδίκευση, στερείται απλώς αξιοπιστίας σήμερα. 

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης οικονομικών 
αποφάσεων αποτελεί ανησυχητικό πρόβλημα. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθετικά μέτρα 
για να αυξήσουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, μετά 
το επιτυχημένο παράδειγμα της Νορβηγίας το 2005.  

Ωστόσο, ο ορισμός υποψηφιοτήτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ για μερικούς από τους πλέον 
σημαντικούς και ισχυρούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση 
άκρως μονότονων καταλόγων υποψηφίων. Προφανές παράδειγμα αποτελεί η ΕΚΤ: δεν υπάρχει ούτε 
μία γυναίκα στην Εκτελεστική Επιτροπή - ούτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Συμβούλιο.  

Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των ικανοτήτων των τωρινών υποψηφίων, αλλά θέμα τυχόν 
συστηματικής αποτυχίας της διαδικασίας καθεαυτής, καθώς τα αποτελέσματα είναι συνεχώς πενιχρά 
όσον αφορά τον ορισμό υποψηφίων γυναικών. 

Με ποια μέσα προτίθεται το Συμβούλιο να προωθήσει μία πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ; 

Προτίθεται το Συμβούλιο να εξετάσει, για παράδειγμα, την έγκριση ενός μοντέλου ορισμού δύο 
υποψηφίων, ενός άντρα και μίας γυναίκας, από κάθε κράτος μέλος για την Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΕΚΤ; 

Κατάθεση: 6.3.2012 
Διαβίβαση: 7.3.2012 
Λήξη προθεσμίας: 28.3.2012 


