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A. Problemet

 I 2012 var gennemsnittet i EU for kvindelige bestyrelsesmedlemmer i 
virksomhedsbestyrelser kun 13,7 %.

 I medlemsstater, hvor der ikke er indført nogen bindende foranstaltninger, er 
virksomhederne stadig langt fra at nå en acceptabel kønsfordeling (Det Forenede 
Kongerige er et specifikt tilfælde)

 De forskellige eksempler i forskellige medlemsstater såsom Frankrig, Italien og 
Belgien synes at bevise, at den eneste vej til rigtigt at øge andelen af kvinder i 
bestyrelser vis er gennem bindende foranstaltninger, der kan håndhæves.

B. Kommissionens forslag

I. Hovedpunkter

Medordførerne glæder sig over forslaget til et direktiv som opfølgning på Parlamentets 
beslutning om kvinder og virksomhedsledelse, der blev vedtaget i 2011, og som et svar på de 
vedvarende uligheder i virksomheders topstillinger.

Medordførerne noter sig det foreslåede direktiv, da det fastsætter en klar fælles strategi for 
alle medlemsstater med henblik på at nå et fælles mål: 40 % af det underrepræsenterede køn 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i større børsnoterede selskaber. Det sender en klar 
besked, idet det forpligter medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger med henblik 
på at fremme kønsfordelingen i bestyrelser i alle børsnoterede virksomheder.

Hvis målet på 40 % ikke er nået inden 2018 for virksomheder, der er helt eller delvist ejet af 
staten, og inden 2020 for private børsnoterede virksomheder, skal medlemsstater sikre, at 
virksomheder fortsætter deres bestræbelser efter denne dato med henblik på effektivt at 
garantere, at målet om forbedret kønsfordeling nås. Det kan bemærkes, at direktivet tilbyder 
en fleksibel ramme, da det gør det muligt for medlemsstaterne at tage nationale særlige 
forhold i betragtning ved gennemførelsen.

Da forskellig lovgivning på nationalt plan endvidere kan skabe problemer med hensyn til det 
indre markeds funktion, understreger medordførerne merværdien af at vedtage et direktiv med 
henblik på at fjerne alle mulige hindringer, da virksomheder, der arbejder på tværs af 
grænserne, ikke bør konfronteres med indbyrdes afvigende virksomhedsledelseskrav 
vedrørende kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber.

Derfor vil sådan et forslag bidrage til forbedret social retfærdighed, gennemsigtighed og 
meritokrati på arbejdsmarkedet, såvel som til økonomisk vækst ved fuldt ud at anvende alle 
tilgængelige ressourcer, kvalifikationer og stærke sider, så EU's menneskelige potentiale 
udnyttes effektivt.

Retsgrundlag: Medordførerne mener, at artikel 157, stk. 3, i TEUF er retsgrundlaget for 
bindende foranstaltninger, som har til formål at sikre anvendelsen af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og 
erhverv. 
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B. Specifikke spørgsmål

1. Direktivets anvendelsesområde (artikel 1, artikel 2, stk. 8, artikel 3 og artikel 4, stk. 6
 Udelukkelse af bestyrelser
 Udelukkelse af SMV'er
 Udelukkelse af sektorer, der er domineret af et køn

2. Direktivets bindende karakter (artikel 4 og 5)
 Bindende med hensyn til proceduren over for bindende med hensyn til resultatet
 Præcisering af bestemmelserne for de børsnoterede selskabers forpligtelser

3. Effektiv sanktionsmekanisme (artikel 6)
 Klar, afskrækkende sanktionsliste
 Medlemsstaternes skønsbeføjelser

C. Spørgsmål til drøftelse og mulige ændringsforslag

Medordførerne har identificeret en række spørgsmål til drøftelse og har ligeledes foreslået 
mulige ændringsforslag, der tager sigte på at løse disse problemer.

Spørgsmål 1: Hvordan kan forslagets effektivitet forbedres ved at tilpasse dets 
anvendelsesområde?

Medordførerne overvejer adskillige muligheder for at udvide direktivets anvendelsesområde 
med henblik på at øge dets effektivitet og indvirkning, såsom medtagelse af SMV'er:

Ændringsforslag 1
Artikel 2 – nr. 8
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "små og mellemstore virksomheder" eller 
"SMV": et selskab med mindre end 
250 ansatte og en årlig omsætning på højst 
50 mio. EUR eller en årlig samlet balance 
på højst 43 mio. EUR, eller for en SMV, som 
er etableret i en medlemsstat med anden 
valuta end euro, et tilsvarende beløb i den 
pågældende medlemsstats valuta

udgår

Ændringsforslag 2
Artikel 3
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Direktivet finder ikke anvendelse på små og 
mellemstore virksomheder ("SMV").

udgår

Begrundelse

Medordførerne anerkender vigtigheden af små og mellemstore virksomheder som den 
innovative rygrad i den europæiske industri. Derfor bør de være i front, hvad angår 
bestræbelser på ligestilling, og de bør derfor være omfattet af direktivet. Alle børsnoterede 
selskaber skal opfylde målet i dette direktiv i lyset af deres økonomiske betydning samt 
økonomiske og sociale ansvar. 

Spørgsmål 2: Hvorledes kan artikel 4 vedrørende de bindende elementer i direktivet 
tydeliggøres og styrkes?

a) Artikel 4, stk. 1
Som den ser ud nu, sigter artikel 4 på at styrke proceduren for at nå de nærmere fastsatte 
tærskler, men pålægger dem ikke. For tiden har medordførerne forskellige holdninger til, om 
dette er tilstrækkeligt eller ej. Muligheder for at ændre direktivet i denne henseende (artikel 4 
eller betragtning 33) kan være følgende:

Ændringsforslag 3
Artikel 4 – stk. 1
støttet af Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber med bestyrelser, hvor personer af det 
underrepræsenterede køn tegner sig for mindre 
end 40 % af de menige bestyrelsesposter, 
foretager udnævnelsen til disse poster på 
grundlag af en sammenlignende analyse af 
hver kandidats kvalifikationer ved at anvende 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede og 
utvetydige kriterier med henblik på at opnå 
den pågældende procentsats senest den 
1. januar 2020 eller senest den 1. januar 
2018, hvis der er tale om børsnoterede 
selskaber, som er offentlige virksomheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber med bestyrelser, hvor personer af 
det underrepræsenterede køn tegner sig for 
mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, tilpasser deres 
ansættelses-, udvælgelses- og 
udpegelsesprocedurer, og mindst 40 % 
inden den 1. januar 2020 eller senest den 
1. januar 2018 for børsnoterede selskaber, 
som er offentlige virksomheder. 
Proceduren baseres på en sammenlignende 
analyse af hver kandidats kvalifikationer 
ved at anvende forud fastsatte, klare, 
neutralt formulerede og utvetydige kriterier.

Ændringsforslag 4
Betragtning 33
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For også at forbedre kønsfordelingen 
blandt de bestyrelsesmedlemmer, der 
deltager i den daglige ledelse, bør der ud 
over foranstaltningerne vedrørende menige
bestyrelsesposter stilles krav til de 
børsnoterede selskaber om, at de giver 
individuelle tilsagn om en mere ligelig 
kønsfordeling i de ledende 
bestyrelsesposter, som skal være opfyldt
senest den 1. januar 2020. Man bør med 
disse tilsagn tilstræbe at skabe mærkbart 
fremskridt fra det enkelte selskabs 
udgangspunkt til en mere ligelig 
kønsfordeling.

(33) For også at forbedre kønsfordelingen 
blandt de bestyrelsesmedlemmer, der 
deltager i den daglige ledelse, bør der ud 
over foranstaltningerne vedrørende menige 
bestyrelsesposter stilles krav til de 
børsnoterede selskaber om, at de giver 
individuelle tilsagn om en mere ligelig 
kønsfordeling i de ledende 
bestyrelsesposter senest den 1. januar 2020. 
Man bør med disse tilsagn tilstræbe at 
skabe mærkbart fremskridt fra det enkelte 
selskabs udgangspunkt til en mere ligelig 
kønsfordeling. Medlemsstaterne skal sikre, 
at virksomhederne fortsætter deres 
bestræbelser indtil målet på 40 % er nået. 
Til det formål indeholder direktivet 
bestemmelser om garantier, som skal 
sikre en effektiv opfyldelse af målet om en 
mere ligevægtig kønsfordeling.

2. Artikel 4, stk. 2
Medordførerne mener, at artikel 4, stk. 2 bør styrkes. En bestemmelse, der accepterer en andel 
på under 40 %, vil undergrave resultatet for målet om ligestilling. Muligheder for at 
omformulere artikel 4, stk. 2, kan være følgende:

Ændringsforslag 5
Artikel 4 – stk. 2
støttet af Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, som 
er nødvendigt for at opfylde målet i stk. 1, er 
det antal, der er tættest på at udgøre 40 %, 
men
som ikke udgør over 49 %.

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, som 
er nødvendigt for at opfylde målet i stk. 1, 
skal udgøre mindst 40 %. 

Ændringsforslag 6
Artikel 4 – stk. 2
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, 
som er nødvendigt for at opfylde målet i 

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, 
som er nødvendigt for at opfylde målet i 
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stk. 1, er det antal, der er tættest på at 
udgøre 40 %, men som ikke udgør over 
49 %.

stk. 1, er det antal, der er tættest på at 
udgøre 40 %, men som ikke udgør over 
50 %.

3. Artikel 4, stk. 3
Det sidste underafsnit er forældet, da den foregående ordlyd allerede omfatter en objektiv 
betingelse for kandidaternes kvalifikation.

Ændringsforslag 7
Artikel 4 – stk. 3
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at opfylde målene i stk. 1 sikrer 
medlemsstaterne, at der ved udvælgelsen af 
menige bestyrelsesmedlemmer gives 
fortrinsstilling til kandidaten fra det 
underrepræsenterede køn, hvis den 
pågældende kandidat er lige så kvalificeret 
som en kandidat af det modsatte køn med 
hensyn til egnethed, kundskaber og 
arbejdsindsats, medmindre en objektiv 
vurdering, hvor der tages højde for alle de 
kriterier, der er specifikke for de enkelte 
kandidater, taler til fordel for en kandidat af 
det modsatte køn.

3. For at opfylde målene i stk. 1 sikrer 
medlemsstaterne, at der ved udvælgelsen af 
menige bestyrelsesmedlemmer gives 
fortrinsstilling til kandidaten fra det 
underrepræsenterede køn, hvis den 
pågældende kandidat er lige så kvalificeret 
som en kandidat af det modsatte køn med 
hensyn til egnethed, kundskaber og 
arbejdsindsats.

4. Artikel 4, stk. 6
Fritagelse af sektorer, bare fordi de er dominerede af et køn, vil styrke ensidig 
kønsdominering.

Ændringsforslag 8
Artikel 4 – stk. 6
af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
børsnoterede selskaber, hvor medlemmer af 
det underrepræsenterede køn udgør mindre 
end 10 % af arbejdsstyrken, ikke er 
omfattede af målet i stk. 1.

udgår

Begrundelse

Alle selskaber skal opfylde kravet om en mere ligelig kønsfordeling, og der bør derfor ikke 
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indføres nogen undtagelse. Især skal nævnes, at Direktivet giver alle selskaber en vis 
fleksibilitet i forbindelse med vedtagelsen af passende procedurer, der svarer til sektorens 
behov. Endelig udfører menige bestyrelsesmedlemmer ofte tilsynsopgaver og giver input til de 
generelle ledelsesopgaver, som ikke er direkte forbundet med de sektorspecifikke spørgsmål.

Spørgsmål 3: Hvorledes kan sanktionsbestemmelserne blive forbedrer?

Medordførerne opfordrer til drøftelse af, hvorvidt der bør være en lukket eller åben liste over 
sanktioner, og hvilke skønsbeføjelser medlemsstaterne bør have med hensyn til håndhævelse 
på baggrund af de følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 9
Artikel 6 – stk. 2
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have en 
afskrækkende virkning, og de kan omfatte 
følgende:

2. Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have en 
afskrækkende virkning, og de bør mindst
omfatte følgende:

Ændringsforslag 10
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)
støttet af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba. udelukkelse af børsnoterede selskaber 
fra offentlige udbudsprocedurer.

Begrundelse

Det er vigtigt at øge gennemsigtigheden i forbindelse med offentlige virksomheder på grund 
af det økonomiske og sociale ansvar, der påhviler medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder. Børsnoterede selskaber, som ikke overholder forpligtelserne i direktivet, skal 
derfor udelukkes fra at deltage i offentlige udbud af almen økonomisk interesse.


