
DT\938160SV.doc PE513.108v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

3.6.2013

ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade 
företag och därmed sammanhängande åtgärder

Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Föredragande: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (förfarande med 
gemensamma utskottssammanträden – artikel 51 i arbetsordningen)



PE513.108v01-00 2/7 DT\938160SV.doc

SV

A. Frågeställningen

 Endast 13,7 procent av cheferna i bolagsstyrelserna var kvinnor år 2012 om man ser 
till genomsnittet i EU.

 I medlemsstater där man inte antagit tvingande åtgärder ligger företagen fortfarande 
långt efter i arbetet med att nå en godtagbar könsfördelning (Storbritannien är ett fall 
för sig).

 De olika exemplen i diverse medlemsstater, såsom Frankrike, Italien eller Belgien, 
tycks visa att det enda sättet att verkligen öka andelen kvinnor i styrelserna är genom 
bindande bestämmelser och tvingande åtgärder.

B. Kommissionens förslag

I. Huvudpunkter

De båda föredragandena välkomnar förslaget till direktiv som en uppföljning av parlamentets 
resolution om kvinnor och företagsledarskap, antagen 2011, och som en reaktion på den 
bestående ojämna könsfördelningen när det gäller toppbefattningarna i företagen.

Föredragandena noterar att förslaget till direktiv fastställer en tydlig gemensam strategi för 
alla medlemsstater i syfte att nå ett gemensamt mål: det underrepresenterade könet ska utgöra 
40 procent av de icke-verkställande styrelseledamöterna i de börsnoterade företagens 
bolagsstyrelser. Det sänder ett tydligt budskap som ålägger medlemsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att främja en jämn könsfördelning i alla börsnoterade företags 
bolagsstyrelser.

Om målet med 40 procent inte nås senast 2018 för företag som helt eller delvis ägs av staten 
och senast 2020 för privatägda börsnoterade företag, åläggs medlemsstaterna att se till att 
företagen fortsätter sina ansträngningar efter dessa datum, så att man verkligen garanterar att 
målet med en jämnare könsfördelning nås. Det är värt att notera att direktivet erbjuder en 
flexibel ram eftersom det tillåter medlemsstaterna att ta hänsyn till inhemska särdrag när de 
ska införliva bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

Om reglerna på nationell nivå inte är desamma kan det skapa problem vad gäller den inre 
marknadens sätt att fungera, och de båda föredragandena betonar därför det mervärde det 
innebär att man antar ett direktiv för att undanröja alla eventuella hinder, eftersom företag 
som är verksamma över gränserna inte bör ställas inför olikartade krav på hur 
könsfördelningen ska se ut bland de icke-verkställande styrelseledamöterna i de börsnoterade 
företagens bolagsstyrelser.

Förslaget kommer därför att bidra till att öka social rättvisa, öppenhet och merittänkande på 
arbetsmarknaden, och även till ekonomisk tillväxt, genom att alla befintliga resurser, 
kompetenser och styrkor kan användas fullt ut så att de mänskliga resurserna inom EU 
verkligen tas till vara.

Rättslig grund: Föredragandena menar att artikel 157.3 i EUF-fördraget är den rättsliga 
grunden för bindande åtgärder som syftar till att säkerställa tillämpning av principen om lika 
möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. 
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II. Särskilda frågor

1. Direktivets tillämpningsområde (artiklarna 1, 2.8, 3 och 4.6)
 Undantag för verkställande styrelser
 Undantag för små och medelstora företag
 Undantag för sektorer där det ena könet är överrepresenterat

2. Direktivets bindande karaktär (artiklarna 4 och 5)
 Bindande förfaranden kontra bindande resultat
 Klargörande av bestämmelserna om börsnoterade företags skyldigheter

3. System för effektiva sanktioner (artikel 6)
 En tydlig och avskräckande förteckning över sanktioner
 Medlemsstaternas bestämmanderätt

C. Frågor för diskussion och eventuella ändringsförslag

Föredragandena har hittat ett antal frågor att diskutera och även föreslagit möjliga ändringar 
för att lösa problemen

Fråga 1: Kan en anpassning av tillämpningsområdet göra förslaget mer effektivt?

Föredragandena funderar på flera möjligheter att utvidga direktivets tillämpningsområde i 
syfte att öka bestämmelsernas effektivitet och inverkan, såsom att låta små och medelstora 
företag omfattas.

Ändringsförslag 1
Artikel 2 – led 8
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. små och medelstora företag: företag med 
högst 250 anställda och en årsomsättning på 
högst 50 miljoner euro eller ett balansvärde 
på högst 43 miljoner euro, eller 
motsvarande belopp i den valuta som 
används i medlemsstater som inte är 
anslutna till euroområdet om företaget är 
bildat enligt lagen i den medlemsstaten.

utgår

Amendment 2
Artikel 3
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv är inte tillämpligt på små och 
medelstora företag.

utgår

Motivering

Föredragandena erkänner de små och medelstora företagens betydelse som innovativa 
stöttepelare för industrin i Europa. Därför bör dessa företag stå i främsta ledet i kampen för 
jämställdhet och även omfattas av direktivet. Alla börsnoterade företag bör uppfylla det mål 
som anges i direktivet, med tanke på deras ekonomiska betydelse och ekonomiska och sociala 
ansvar. 

Fråga 2: Kan man förtydliga och förstärka artikel 4 om direktivets bindande aspekter?

a) Artikel 4.1
I sin nuvarande form syftar artikel 4 till att förstärka förfarandet för att nå upp till de givna 
tröskelvärdena, men artikeltexten är inte tvingande. I nuläget har de båda föredragandena 
olika synsätt på huruvida detta är tillräckligt eller inte. Möjligheter att ändra direktivet i detta 
hänseende (artikel 4 eller skäl 33) skulle kunna vara följande:

Ändringsförslag 3
Artikel 4 – punkt 1
stöds av Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att börsnoterade 
företag där färre än 40 procent av de icke 
verkställande styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet utnämner sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande analys 
av de sökandes meriter med hjälp av i förväg 
fastställda, klara och tydliga, neutralt 
utformade och otvetydiga kriterier för att 
uppnå 40 procent senast den 1 januari 2020, 
eller senast den 1 januari 2018 i börsnoterade 
offentliga företag.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
börsnoterade företag där färre än 40 procent 
av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet anpassar sina 
förfaranden för rekrytering, urval och 
utnämning och uppnår 40 procent senast 
den 1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag. Förfarandet ska baseras på en 
jämförande analys av de sökandes meriter 
med hjälp av i förväg fastställda, klara och 
tydliga, neutralt utformade och otvetydiga 
kriterier.

Ändringsförslag 4
Skäl 33
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Utöver målsättningarna för icke 
verkställande styrelseledamöter bör de 
börsnoterade företagen, i syfte att förbättra 
könsfördelningen även bland 
styrelseledamöter som deltar i den dagliga 
verksamheten, åläggas att göra egna 
åtaganden för könsfördelningen bland de 
verkställande styrelseledamöterna, som ska 
uppfyllas senast den 1 januari 2020. Dessa 
åtaganden bör syfta till konkreta framsteg 
med könsfördelningen i det enskilda 
företaget, jämfört med dagens situation.

(33) Utöver målsättningarna för icke 
verkställande styrelseledamöter bör de 
börsnoterade företagen, i syfte att förbättra 
könsfördelningen även bland 
styrelseledamöter som deltar i den dagliga 
verksamheten, åläggas att göra egna 
åtaganden för könsfördelningen bland de 
verkställande styrelseledamöterna senast 
den 1 januari 2020. Dessa åtaganden bör 
syfta till konkreta framsteg med 
könsfördelningen i det enskilda företaget, 
jämfört med dagens situation. 
Medlemsstaterna åläggs att se till att 
företagen fortsätter sina ansträngningar 
tills målet 40 procent har uppnåtts. 
Direktivet ger garantier för att målet med 
en jämnare könsfördelning verkligen nås.

2. Artikel 4.2
Föredragandena menar att artikel 4.2 bör förstärkas. En bestämmelse som skulle godta att 
kvinnorna var representerade med lägre än 40 procent skulle äventyra möjligheterna att nå 
målet att skapa en jämn könsfördelning. En omformulering av artikel 4.2 skulle kunna se ut så 
här:

Ändringsförslag 5
Artikel 4 – punkt 2
stöds av Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antalet icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 
målet i punkt 1 ska vara så många som krävs 
för att proportionellt ligga så nära
40 procent som möjligt,
men högst 49 procent.

2. Antalet icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 
målet i punkt 1 ska vara minst 40 procent. 

Ändringsförslag 6
Artikel 4 – punkt 2
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antalet icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 

2. Antalet icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 
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målet i punkt 1 ska vara så många som 
krävs för att proportionellt ligga så nära 
40 procent som möjligt, men högst 
49 procent.

målet i punkt 1 ska vara så många som 
krävs för att proportionellt ligga så nära 
40 procent som möjligt, men högst 
50 procent.

3. Artikel 4.3
Den sista meningsdelen är överflödig eftersom den föregående formuleringen redan omfattar 
objektiva kvalificeringskrav för kandidaterna.

Ändringsförslag 7
Artikel 4 – punkt 3
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå målet i punkt 1 ska 
medlemsstaterna vid urvalet av icke 
verkställande styrelseledamöter se till att 
sökande av det underrepresenterade könet ges 
företräde om de är lika meriterade som 
sökande av motsatt kön med avseende på 
lämplighet, kompetens och yrkeserfarenhet 
om inte en objektiv bedömning av alla 
enskilda sökandes meriter ger utslag för 
sökande av motsatt kön.

3. För att uppnå målet i punkt 1 ska 
medlemsstaterna vid urvalet av icke 
verkställande styrelseledamöter se till att 
sökande av det underrepresenterade könet ges 
företräde om de är lika meriterade som 
sökande av motsatt kön med avseende på 
lämplighet, kompetens och yrkeserfarenhet.

4. Artikel 4.6
Att undanta branscher bara för att det ena eller andra könet är överrepresenterat skulle befästa 
en sådan ensidig könsdominans.

Ändringsförslag 8
Artikel 4 – punkt 6
av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får fastställa att 
börsnoterade företag där under 10 procent 
av personalstyrkan tillhör det 
underrepresenterade könet inte ska omfattas 
av målet i punkt 1.

utgår

Motivering

Alla företag måste uppfylla åtagandet att verka för en jämnare könsfördelning och därför bör 
inga undantag planeras. Direktivet erbjuder alla företag möjlighet till flexibilitet när det 
gäller att anta lämpliga förfaranden som passar deras branschbehov. Icke verkställande 
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styrelseledamöter har vanligen en tillsynsfunktion och lämnar synpunkter på allmänna 
ledningsuppgifter som inte är direkt kopplade till sektorsberoende frågor.

Fråga 3: Hur kan bestämmelserna om sanktioner förbättras?

Enligt föredragandena bör man på basis av följande ändringsförslag diskutera huruvida listan 
över sanktioner ska vara fast eller kunna byggas på, och vilken bestämmanderätt 
medlemsstaterna ska ha när det gäller genomdrivandet.

Ändringsförslag 9
Artikel 6 – punkt 2
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande och kan 
bland annat avse följande: 

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande och ska 
minst omfatta följande:

Ändringsförslag 10
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
stöds av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba. Uteslutande av de börsnoterade 
företagen från deltagande i offentliga 
upphandlingar.

Motivering

Med tanke på medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas ekonomiska och 
sociala ansvar är det mycket viktigt med ökad insyn i offentliga företag. Därför ska 
börsnoterade företag som inte följer de krav som fastställs i direktivet uteslutas från offentliga 
upphandlingar som avser allmänna ekonomiska intressen.


