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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0614),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 157, lid 3, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0382/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het VWEU,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 februari 20131,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 30 mei 20132,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijke overleg van de Commissie juridische zaken en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de Commissie rechten van de 
vrouw en gelijke kansen en de adviezen van de Commissie economische en monetaire 
zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie interne markt 
en consumentenbescherming (A6-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C 133 van 9.5.2013, blz. 68.

2 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het concurrentievermogen van een 
economie wordt eerst en vooral bepaald 
door het efficiënt gebruik van menselijk 
kapitaal en is cruciaal om het hoofd te 
bieden aan de demografische uitdagingen 
van de EU, om succesvol te concurreren in 
een gemondialiseerde economie en om een 
relatieve voorsprong ten opzichte van 
derde landen te verzekeren. Het aantal 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
vrouwen groeit voortdurend, zoals blijkt uit 
het feit dat 60% van de universitair 
afgestudeerden vrouw is. Als er voor 
aanstellingen op economische 
besluitvormingsposities niet vaker uit deze 
groep wordt geput, blijft de benutting van 
het menselijk kapitaal onvolledig.

(7) Het concurrentievermogen en de 
ontwikkeling en groei van een economie 
worden eerst en vooral bepaald door het 
efficiënt gebruik van menselijk kapitaal, 
dat cruciaal is om het hoofd te bieden aan 
de demografische uitdagingen van de EU, 
om succesvol te concurreren in een 
gemondialiseerde economie en om een 
relatieve voorsprong ten opzichte van 
derde landen te verzekeren. Het aantal 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
vrouwen groeit voortdurend, zoals blijkt uit 
het feit dat 60% van de universitair 
afgestudeerden vrouw is. Als er voor 
bestuurs- en besluitvormingsposities in het 
bedrijfsleven niet vaker uit deze groep 
wordt geput, blijft de benutting van het 
menselijk kapitaal onvolledig.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het bedrijfsleven wordt algemeen 
erkend dat de aanwezigheid van vrouwen 
in raden van bestuur het bedrijfsbestuur ten 
goede komt: teamprestaties en de kwaliteit 
van besluitvorming worden namelijk 
bevorderd door een meer diverse en 
collectieve benadering, die met meer 
gezichtspunten rekening houdt en daardoor 
tot evenwichtiger besluiten leidt. Uit tal 
van studies is ook gebleken dat er een 
positief verband bestaat tussen de man-

(8) In het bedrijfsleven wordt algemeen 
erkend dat de aanwezigheid van vrouwen 
in raden van bestuur het bedrijfsbestuur ten 
goede komt: teamprestaties en de kwaliteit 
van besluitvorming worden namelijk 
bevorderd door een meer diverse en 
collectieve benadering, die met meer 
gezichtspunten rekening houdt en van een 
proactiever bedrijfsmodel uitgaat, en 
daardoor tot evenwichtiger besluiten leidt, 
die meer beantwoorden aan de realiteit 
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vrouwverhouding op het hoogste 
leidinggevende niveau enerzijds en de 
financiële prestaties en het rendement van 
een onderneming anderzijds. Als er meer 
vrouwen plaatsnemen in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie, kan dit dan ook 
een positieve uitwerking hebben op de 
prestaties van de betrokken 
ondernemingen.

van de samenleving en de consument. Uit 
tal van studies is ook gebleken dat er een 
positief verband bestaat tussen de man-
vrouwverhouding op het hoogste 
leidinggevende niveau enerzijds en de 
financiële prestaties en het rendement van 
een onderneming anderzijds. Als er meer 
vrouwen plaatsnemen in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie, kan dit gezien 
het grote economische belang en de 
aanzienlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van deze 
ondernemingen ook een positieve 
uitwerking hebben op de economische 
prestaties van de betrokken 
ondernemingen. Er moeten daarom 
maatregelen worden ingevoerd c.q. 
opgevoerd om de carrièrevoortgang van 
vrouwen op alle managementniveaus te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Uit de beschikbare gegevens blijkt ook 
dat gelijkheid op de arbeidsmarkt 
economische groei krachtig kan stimuleren. 
De aanwezigheid van meer vrouwen in de 
bestuurskamers van beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU, heeft niet alleen 
gevolgen voor de vrouwen die als 
bestuurslid worden aangesteld, maar draagt 
er ook toe bij dat de onderneming 
vrouwelijk talent aantrekt en zorgt ervoor 
dat op alle leidinggevende niveaus en op de 
werkvloer meer vrouwen werkzaam zijn. 
Als het aantal vrouwen in raden van 
bestuur toeneemt, draagt dus dit bij tot het 
dichten van zowel de 

(9) Uit de beschikbare gegevens blijkt ook 
dat gelijkheid op de arbeidsmarkt 
economische groei krachtig kan stimuleren. 
De aanwezigheid van meer vrouwen in de 
bestuurskamers van beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU, heeft niet alleen 
gevolgen voor de vrouwen die als 
bestuurslid worden aangesteld, maar draagt 
er ook toe bij dat de onderneming 
vrouwelijk talent aantrekt, zorgt ervoor dat 
op alle leidinggevende niveaus en op de 
werkvloer meer vrouwen werkzaam zijn en 
dat hun bijdrage erkenning vindt. Als het 
aantal vrouwen in raden van bestuur 
toeneemt, draagt dus dit bij tot het dichten 
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arbeidsparticipatiekloof als de loonkloof 
die tussen mannen en vrouwen bestaat. Als 
optimaal gebruik zou worden gemaakt van 
het vrouwelijk talent dat voorhanden is, 
zou het rendement van onderwijs 
aanmerkelijk stijgen, zowel voor 
individuele personen als voor de publieke 
sector. De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de raden van bestuur van 
beursgenoteerde ondernemingen in de EU 
is een gemiste kans om de economieën van 
de lidstaten als geheel tot duurzame 
langetermijngroei te brengen.

van zowel de arbeidsparticipatiekloof als 
de loonkloof die tussen mannen en 
vrouwen bestaat. Als optimaal gebruik zou 
worden gemaakt van het vrouwelijk talent 
dat voorhanden is, zou het rendement van 
onderwijs aanmerkelijk stijgen, zowel voor 
individuele personen als voor de publieke 
sector. De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de raden van bestuur van 
beursgenoteerde ondernemingen in de EU 
is een gemiste kans om de economieën van 
de lidstaten als geheel tot duurzame 
langetermijngroei te brengen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn heeft niet tot doel de 
nationale wetgeving inzake de 
selectieprocedures en kwalificatiecriteria 
voor bestuursposities tot in detail te 
harmoniseren. Niettemin moeten er wel 
bepaalde minimumnormen worden 
ingevoerd met betrekking tot het vereiste 
dat beursgenoteerde ondernemingen met 
een raad van bestuur waarin de man-
vrouwverhouding onevenwichtig is, hun 
benoemingsbesluiten voor niet-uitvoerende 
bestuursleden dienen te baseren op een 
objectieve vergelijkende beoordeling van 
de kwalificaties van kandidaten in de zin 
van geschiktheid, bekwaamheid en 
beroepsprestaties, om bij deze 
bestuursleden een evenwichtige man-
vrouwverhouding tot stand te brengen. 
Alleen een maatregel op EU-niveau kan 
daadwerkelijk bijdragen tot gelijke 
concurrentievoorwaarden in de hele Unie 
en kan praktische problemen in het 
bedrijfsleven voorkomen.

(14) Deze richtlijn heeft niet tot doel de 
nationale wetgeving inzake de 
selectieprocedures en kwalificatiecriteria 
voor bestuursposities tot in detail te 
harmoniseren. Niettemin moeten er wel 
bepaalde minimumnormen worden 
ingevoerd met betrekking tot het vereiste 
dat beursgenoteerde ondernemingen met 
een raad van bestuur waarin de man-
vrouwverhouding onevenwichtig is, hun 
benoemingsbesluiten voor niet-uitvoerende 
bestuursleden dienen te baseren op een 
objectieve vergelijkende beoordeling van 
de kwalificaties van kandidaten in de zin 
van geschiktheid, bekwaamheid en 
beroepsprestaties, om bij deze 
bestuursleden een evenwichtige man-
vrouwverhouding tot stand te brengen. 
Alleen een bindende maatregel op EU-
niveau kan daadwerkelijk bijdragen tot 
gelijke concurrentievoorwaarden in de hele 
Unie, praktische problemen in het 
bedrijfsleven voorkomen en uitvoerende 



PR\940986NL.doc 9/24 PE514.670v01-00

NL

en andere bestuurders in staat stellen de 
kansen die de interne markt biedt, ten 
volle te benutten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Unie dient derhalve te streven naar 
een hoger percentage vrouwen in raden van 
bestuur, teneinde de economische groei en 
het concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen te bevorderen en concrete 
gelijkheid van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot stand te brengen. Hiertoe 
dienen minimumvereisten voor positieve 
actie te worden vastgesteld in de vorm van 
bindende maatregelen ter verwezenlijking 
van een kwantitatieve doelstelling voor de 
man-vrouwverhouding in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen, aangezien lidstaten en 
derde landen die voor een dergelijke 
methode hebben gekozen, er het best in 
zijn geslaagd om de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
economische-besluitvormingsorganen 
terug te dringen. Beursgenoteerde 
ondernemingen zijn van bijzonder 
economisch belang, zeer zichtbaar en van 
grote invloed op de markt als geheel.

(16) De Unie dient derhalve te streven naar 
een hoger percentage vrouwen in raden van 
bestuur, teneinde de economische groei en 
het concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen te bevorderen en concrete 
gelijkheid van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot stand te brengen. Hiertoe 
dienen gemeenschappelijke EU-
minimumvereisten voor positieve actie te 
worden vastgesteld in de vorm van 
bindende maatregelen ter verwezenlijking 
van een kwantitatieve doelstelling voor de 
man-vrouwverhouding in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen, aangezien lidstaten en 
derde landen die voor een dergelijke 
methode hebben gekozen, er het best in 
zijn geslaagd om de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
economische-besluitvormingsorganen 
terug te dringen. Beursgenoteerde 
ondernemingen zijn van bijzonder 
economisch belang, zeer zichtbaar en van 
grote invloed op de markt als geheel.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de 
zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, ook al zijn zij 
beursgenoteerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle beursgenoteerde bedrijven zouden moeten voldoen aan de in de richtlijn vastgestelde 
doelstelling, gezien hun economisch belang en hun economische en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De lidstaten oefenen een dominerende 
invloed uit op beursgenoteerde openbare 
bedrijven in de zin van artikel 2, onder b), 
van Richtlijn 2006/111/EG van de 
Commissie van 16 november 2006 
betreffende de doorzichtigheid in de 
financiële betrekkingen tussen lidstaten en 
openbare bedrijven en de financiële 
doorzichtigheid binnen bepaalde 
ondernemingen. Door deze dominerende 
invloed beschikken zij over instrumenten 
waarmee de nodige verandering sneller kan 
worden bewerkstelligd. In dergelijke 
ondernemingen dient daarom de 
doelstelling dat ten minste 40% van de 
niet-uitvoerende bestuursleden van het 

(23) De lidstaten oefenen een dominerende 
invloed uit op beursgenoteerde openbare 
bedrijven in de zin van artikel 2, onder b), 
van Richtlijn 2006/111/EG van de 
Commissie van 16 november 2006 
betreffende de doorzichtigheid in de 
financiële betrekkingen tussen lidstaten en 
openbare bedrijven en de financiële 
doorzichtigheid binnen bepaalde 
ondernemingen. Door deze dominerende 
invloed beschikken zij over instrumenten 
waarmee de nodige verandering sneller kan 
worden bewerkstelligd. In dergelijke 
ondernemingen dient daarom de 
doelstelling dat ten minste 40% van de 
niet-uitvoerende bestuursleden van het 
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ondervertegenwoordigde geslacht is, eerder 
te worden bereikt.

ondervertegenwoordigde geslacht is, eerder 
te worden bereikt, in overeenstemming 
met de gepaste mechanismen die de 
lidstaten conform de richtlijn hebben 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De vaststelling van het aantal niet-
uitvoerende bestuursposities dat nodig is 
ter verwezenlijking van de doelstelling, 
dient verder te worden gespecificeerd, 
omdat het bij de meeste raden op grond 
van hun omvang rekenkundig gezien 
alleen mogelijk is onder of boven het 
aandeel van exact 40% uit te komen. Het 
aantal bestuurszetels dat nodig is om de 
doelstelling te verwezenlijken, zou daarom 
het aantal moeten zijn dat zo dicht 
mogelijk bij 40% uitkomt. Om 
discriminatie van het aanvankelijk 
oververtegenwoordigde geslacht te 
voorkomen, dienen beursgenoteerde 
ondernemingen echter niet te worden 
verplicht om op minstens de helft van de 
niet-uitvoerende bestuursposities leden 
van het ondervertegenwoordigde geslacht 
te benoemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
in een raad van drie of vier niet-
uitvoerende bestuursleden ten minste één 
lid van het ondervertegenwoordigde 
geslacht dient te zijn, dat dit er in een raad 
van vijf of zes niet-uitvoerende 
bestuursleden ten minste twee dienen te 
zijn, en in een raad van zeven of acht niet-
uitvoerende bestuursleden ten minste drie.

(24) In een raad van slechts drie niet-
uitvoerende bestuursleden is het 
rekenkundig gezien niet mogelijk boven 
een aandeel van exact 40% uit te komen 
voor beide geslachten. Daarom moet in 
zulke gevallen in een raad van drie niet-
uitvoerende bestuursleden ten minste één 
lid van het ondervertegenwoordigde 
geslacht zijn.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig die jurisprudentie 
dienen de lidstaten te waarborgen dat de 
kandidaten met de beste kwalificaties voor 
de positie van niet-uitvoerend bestuurslid 
worden geselecteerd op basis van een 
vergelijkende analyse van de kwalificaties 
van elke kandidaat die op vooraf 
opgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
berust. De ondernemingen zouden als 
selectiecriteria bijvoorbeeld kunnen kiezen 
voor werkervaring in bestuurlijke of 
toezichthoudende functies, kennis van 
specifieke relevante gebieden als financiën, 
administratief of personeelsbeheer, 
leidinggevende en communicatieve 
capaciteiten en netwerkvaardigheid. Er 
dient voorrang te worden gegeven aan de 
kandidaat van het ondervertegenwoordigde 
geslacht wanneer die kandidaat even 
gekwalificeerd is als de kandidaat van het 
andere geslacht qua geschiktheid, 
competenties en beroepsprestaties en 
wanneer een objectieve beoordeling op 
grond van alle criteria die specifiek op de 
individuele kandidaat van toepassing zijn, 
de balans niet ten gunste van een kandidaat 
van het andere geslacht doet doorslaan.

(26) Overeenkomstig die jurisprudentie 
dienen de lidstaten te waarborgen dat de 
kandidaten met de beste kwalificaties voor 
de positie van niet-uitvoerend bestuurslid 
worden geselecteerd op basis van een 
vergelijkende analyse van de kwalificaties 
van elke kandidaat die op vooraf 
opgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
berust. De ondernemingen zouden als 
selectiecriteria bijvoorbeeld kunnen kiezen 
voor werkervaring in bestuurlijke of 
toezichthoudende functies, kennis van 
specifieke relevante gebieden als financiën, 
administratief of personeelsbeheer, 
leidinggevende en communicatieve 
capaciteiten, internationale ervaring en 
netwerkvaardigheid. Er dient voorrang te 
worden gegeven aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht wanneer 
die kandidaat even gekwalificeerd is als de 
kandidaat van het andere geslacht qua 
geschiktheid, competenties en 
beroepsprestaties en wanneer een 
objectieve beoordeling op grond van alle 
criteria die specifiek op de individuele 
kandidaat van toepassing zijn, de balans 
niet ten gunste van een kandidaat van het 
andere geslacht doet doorslaan.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Aangezien de samenstelling qua 
geslacht van het werknemersbestand 
direct van invloed is op de 
beschikbaarheid van kandidaten van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, mogen 
de lidstaten bepalen dat indien het 
personeel voor minder dan 10% uit het 
ondervertegenwoordigde geslacht bestaat, 
de betrokken onderneming niet hoeft te 
voldoen aan de doelstelling van deze 
richtlijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle ondernemingen moeten voldoen aan de verplichting om de man-vrouwverhouding te 
verbeteren en daarom zouden er geen vrijstellingen mogen worden voorzien. Bovendien 
mogen alle ondernemingen de nodige soepelheid betrachten bij het vaststellen van adequate 
procedures die zijn afgestemd op de behoeften van hun specifieke sector. Tenslotte verrichten 
niet-uitvoerende bestuursleden gewoonlijk toezichthoudende taken en leveren zij input over 
algemene managementstaken die niet direct verband houden met sectorspecifieke kwesties.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te verplichten om de 
bevoegde nationale autoriteiten jaarlijks te 
informeren over de man-vrouwverhouding 
in hun raad van bestuur en over de wijze 
waarop zij erin zijn geslaagd om de 
doelstellingen van deze richtlijn te 
verwezenlijken; zo kunnen deze 
autoriteiten de vorderingen nagaan die elke 
afzonderlijke beursgenoteerde 

(34) De lidstaten dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te verplichten om de 
bevoegde nationale autoriteiten jaarlijks te 
informeren over de man-vrouwverhouding 
in hun raad van bestuur en over de wijze 
waarop zij erin zijn geslaagd om de 
doelstellingen van deze richtlijn te 
verwezenlijken; zo kunnen deze 
autoriteiten de vorderingen nagaan die elke 
afzonderlijke beursgenoteerde 
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onderneming boekt bij het tot stand 
brengen van een evenwichtige man-
vrouwverhouding in haar raad van bestuur. 
Deze informatie moet worden 
bekendgemaakt en ingeval de betrokken 
onderneming de doelstelling niet heeft 
gehaald, ook een beschrijving omvatten 
van de maatregelen die de onderneming tot 
dusver heeft genomen en nog van plan is te 
nemen om in de toekomst aan de 
doelstelling te voldoen.

onderneming boekt bij het tot stand 
brengen van een evenwichtige man-
vrouwverhouding in haar raad van bestuur. 
Deze informatie moet worden 
bekendgemaakt en ingeval de betrokken 
onderneming de doelstelling niet heeft 
gehaald, ook een beschrijving omvatten 
van de maatregelen die de onderneming tot 
dusver heeft genomen en nog van plan is te 
nemen om in de toekomst aan de 
doelstelling te voldoen. Voorts moeten 
ondernemingen die niet hebben voldaan 
aan de doelstellingen of verbintenissen 
daarvoor de redenen opgeven, met een 
specificatie van de maatregelen zij tot 
dusver hebben genomen en de 
maatregelen die zij in de toekomst nog 
willen nemen om alsnog aan de 
doelstelling te voldoen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel dient de 
doelstelling waaraan beursgenoteerde 
ondernemingen moeten voldoen in de tijd 
beperkt te zijn en niet langer te gelden dan 
nodig is om duurzame vooruitgang te 
boeken met betrekking tot de man-
vrouwverhouding in raden van bestuur. De 
Commissie dient de toepassing van deze 
richtlijn daarom regelmatig te evalueren en 
daarvan verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
richtlijn is geldig tot en met 31 december 
2028. De Commissie dient bij haar 
evaluatie na te gaan of het nodig is de 
geldigheidsduur van de richtlijn tot na die 
datum te verlengen.

(39) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel dient de 
doelstelling waaraan beursgenoteerde 
ondernemingen moeten voldoen in de tijd 
beperkt te zijn en niet langer te gelden dan 
nodig is om duurzame vooruitgang te 
boeken met betrekking tot de man-
vrouwverhouding in raden van bestuur. De 
Commissie dient de toepassing van deze 
richtlijn daarom regelmatig te evalueren en 
daarvan verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
richtlijn is geldig tot en met 31 december 
2028. De Commissie dient bij haar 
evaluatie na te gaan of het nodig is de 
geldigheidsduur van de richtlijn tot na die 
datum te verlengen. De lidstaten moeten 
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samenwerken met de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld en hen 
op doeltreffende manier in kennis stellen 
van de betekenis, omzetting en uitvoering 
van deze richtlijn. 
Voorlichtingscampagnes zouden veel 
kunnen bijdragen aan de bewustmaking 
onder niet-beursgenoteerde 
ondernemingen en hen kunnen 
aanmoedigen om proactief te werken aan 
het bereiken van genderevenwicht.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “beursgenoteerde onderneming”: een in 
een lidstaat gevestigde onderneming 
waarvan de effecten in een of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG;

(1) “beursgenoteerde onderneming”: een  
onderneming met zetel in een lidstaat, 
waarvan de aandelen in een of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) “kleine en middelgrote onderneming” 
of “kmo”: een onderneming met minder 
dan 250 werknemers en een jaaromzet 
van maximaal 50 miljoen euro of een 
jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 
miljoen euro of, voor een kmo die is 

Schrappen
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gevestigd in een lidstaat die niet de euro 
als munt heeft, de tegenwaarde van die 
bedragen in de munteenheid van die 
lidstaat;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
uitsluiting van kleine en middelgrote 

ondernemingen
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(“kmo's”).

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 
1 is het aantal dat het aandeel van 40% zo 
dicht mogelijk benadert, maar niet meer 
bedraagt dan 49%.

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 
1 is ten minste 40% Als de raad van 
bestuur slechts drie niet-uitvoerende leden 
telt, kan een verhouding van één op twee 
volstaan.

Or. en

Motivering

De co-rapporteurs erkennen het belang van kleine en middelgrote ondernemingen als de 
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innoverende ruggengraat van de industrie in Europa. Daarom zouden zij een prominente rol 
moeten spelen in het streven naar een evenwichtige man-vrouwverhouding en zij zouden dan 
ook moeten worden opgenomen in de richtlijn. Alle beursgenoteerde bedrijven zouden moeten 
voldoen aan de in de richtlijn vastgestelde doelstelling, gezien hun economisch belang en hun 
economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen bepalen dat 
beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
het personeel voor minder dan 10% uit 
leden van het ondervertegenwoordigde 
geslacht bestaat, niet hoeven te voldoen 
aan de doelstelling van lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle ondernemingen moeten voldoen aan de verplichting om de man-vrouwverhouding te 
verbeteren en daarom zouden er geen vrijstellingen mogen worden voorzien. Bovendien 
mogen alle ondernemingen de nodige soepelheid betrachten bij het vaststellen van adequate 
procedures die zijn afgestemd op de behoeften van hun specifieke sector. Tenslotte verrichten 
niet-uitvoerende bestuursleden gewoonlijk toezichthoudende taken en leveren zij input over 
algemene managementstaken die niet direct verband houden met sectorspecifieke kwesties.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een beursgenoteerde onderneming 
niet voldoet aan de doelstellingen van 
artikel 4, lid 1, of haar eigen verbintenissen 
op grond van lid 1 van dit artikel niet 
nakomt, bevat de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde informatie de redenen hiervoor 
evenals een beschrijving van de 
maatregelen die de onderneming heeft 
genomen of van plan is te nemen om te 

3. Als een beursgenoteerde onderneming 
niet voldoet aan de doelstellingen van 
artikel 4, lid 1, of haar eigen verbintenissen 
op grond van lid 1 van dit artikel niet 
nakomt, geeft zij een verklaring van de 
redenen hiervoor evenals een beschrijving 
van de maatregelen die de onderneming 
heeft genomen of van plan is te nemen om 
te voldoen aan de doelstellingen of de 
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voldoen aan de doelstellingen of de 
verbintenissen na te komen.

verbintenissen na te komen. Die uitleg 
maakt deel uit van de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde informatie.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 
2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in arbeid en beroep 
(herschikking) aangewezen organen ook 
bevoegd zijn voor het bevorderen, 
analyseren, opvolgen en ondersteunen van 
de man-vrouwverhouding in de raad van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 
2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in arbeid en beroep 
(herschikking) aangewezen organen ook 
bevoegd zijn voor het bevorderen, 
analyseren, opvolgen en ondersteunen van 
de man-vrouwverhouding in de raad van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen. Hiertoe moeten de 
lidstaten efficiënt samenwerken met de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uitsluiting van openbare 
aanbestedingen.

Or. en
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Motivering

Gezien de economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid van lidstaten, regionale en 
lokale overheden, is versterkte transparantie van overheidsbedrijven van essentieel belang. 
Om die reden moeten beursgenoteerde ondernemingen die niet voldoen aan de verplichtingen 
die zijn vastgesteld in de richtlijn worden uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures 
voor algemene economische doeleinden.
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TOELICHTING

Achtergrond

De co-rapporteurs verwelkomen dit voorstel, een vervolg op de resolutie over vrouwen en 
leidinggevende functies in het bedrijfsleven, die het Parlement in 2011 had aangenomen 
wegens de hardnekkige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen waar het gaat om topfuncties 
in onernemingen. De voorgestelde richtlijn dient mede als waarborg voor het 
gelijkheidsbeginsel, een van de fundamentele waarden van de EU, en geeft concrete invulling 
aan de strategie van de EU voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle niveaus en in 
alle sectoren van het economisch leven, een noodzaak waaraan het Europees Parlement bij 
vele gelegenheden heeft herinnerd.

In 1984 en in 1996 heeft de Europese Raad in een tweetal aanbevelingen (uit 1984 en 1996) 
de particuliere sector aangemoedigd om op alle besluitvormingsniveaus meer vrouwen op te 
nemen, en de Europese Commissie verzocht de nodige maatregelen hiertoe te nemen. In maart 
2011 startte de Commissie een dialoog met een aantal grote beursgenoteerde ondernemingen 
in de EU en kwam met een „Intentieverklaring voor meer vrouwen in topfuncties“. 
Ondernemingen konden deze doelstelling onderschrijven en zich er zo toe verplichten om het 
percentage vrouwen in hun bestuursorganen te verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020. 
Na één jaar hadden echter niet meer dan 24 ondernemingen de intentieverklaring ondertekend.

Al met al verloopt de uitbreiding van het vrouwelijke aandeel overal in de EU zeer traag, en 
het tempo waarin de situatie zich verbetert loopt tot dusver zeer uiteen, schommelend van 5% 
tot 25%.1   Om die redenen zijn de corapporteurs ervan overtuigd dat de Europese wetgever 
passende wetgeving moet uitvaardigen. 

De corapporteurs zien artikel 157, lid 3, als de juiste rechtsgrondslag is voor wettelijk 
bindende maatregelen die de toepassing moeten waarborgen van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen in werkgelegenheid en beroep. De 
Commissie juridische zaken heeft dit in haar vergadering van 20 juni 2013 bevestigd.

Het belang van EU-wetgeving

In de loop der jaren hebben vele lidstaten initiatieven genomen om de kwestie van evenwicht 
tussen mannen en vrouwen efficiënt aan te pakken. Sommige lidstaten hebben beproefd om 
de geringe deelname van vrouwen in bestuursraden te verbeteren door middel van wetgeving 2

                                               
1 Van 2003 tot 2011 is het aandeel van vrouwen in bestuursraden gestegen van 8,5 % tot 13,7 
% gestegen, een toename van 5,2 procentpunten in iets meer dan acht jaar. Dit komt neer op 
het trage gemiddelde van 0,6 procentpunten per jaar. (Bron: EC Progress Report ) 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)

2 België, Frankrijk en Italië hebben bindende quota ingevoerd met sancties, terwijl Nederland 
en Spanje quota zonder sancties hebben ingevoerd. Daarnaast hebben Denemarken, Finland, 
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en hebben daarmee het proces naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in bestuursraden aanzienlijk weten te versnellen. In andere lidstaten werden enkel 
proactieve initiatieven en maatregelen van de zijde van het bedrijfsleven aangemoedigd die 
zeer nuttig zijn gebleken maar niettemin onvoldoende om tastbare resultaten op te leveren.  
De situatie her en der in de EU is dus nogal heterogeen, zowel wat de maatregelen zelf betreft 
als de resultaten daarvan.

In Frankrijk is het percentage vrouwen in raden van bestuur van Franse CAC 40-
ondernemingen tussen oktober 2010 en januari 2012 met tien procentpunten gestegen tot 22,3 
%.  In Italië, waar volgens een in 2011 aangenomen wet de zetels in de raden van bestuur en 
de raden van commissarissen van beursgenoteerde en staatsgecontroleerde ondernemingen 
tegen 2015 voor een derde door vrouwen moeten worden bezet, is het aantal vrouwen in de 
bestuursraad van beursgenoteerde ondernemingen tussen januari 2012 en oktober 2012 met 
4,9 procentpunten gestegen.

In andere lidstaten wil men met nationale zelfregulering, vrijwillige streefdoelen en 
ondernemingsbestuurlijke initiatieven (zoals gedragscodes1) het bedrijfsleven stimuleren om 
meer vrouwen in topposities aan te stellen.

De positieve effecten van bindende doelstellingen leveren het tastbare bewijs dat 
ondernemingen zich kunnen voegen naar zulke maatregelen die een genderevenwichtige 
aanwerving waarborgen. Voorts is opvallend dat de ondernemingen in lidstaten waar geen 
bindende maatregelen zijn genomen, nog een lange weg te gaan hebben naar een 
aanvaardbaar genderevenwicht.

Een gedegen gemeenschappelijk kader is essentieel voor ondernemingen die zich met 
grensoverschrijdende activiteiten bezighouden, maar ook voor de mobiliteit naar en 
vooruitzichten op posities in besluitvormende organen voor gekwalificeerde mannelijke en 
vrouwelijke werknemers. 

Tenslotte geldt dat de uitdagingen waarvoor de EU in deze hachelijke toestand van 
economische crisis staat, alleen efficiënt kunnen worden aangepakt als al het menselijk 
kapitaal wordt ingezet om groei, concurrentiekracht en grotere financiële prestaties van 
ondernemingen binnen bereik te brengen. Maatregelen ter bereiking van meer evenwicht 
tussen manen en vrouwen in bestuursraden brengen dat doel dichterbij. 

De voorgestelde richtlijn 

Het voorstel, gebaseerd als het is op de beginselen van gelijkheid, transparantie, verdienste, 
gemeenschappelijke procedures en doelstellingen, biedt een grote meerwaarde. Belangrijk is 
                                                                                                                                                  
Griekenland, Oostenrijk en Slovenië regels ingevoerd voor staatsondernemingen. (Bron: EC 
Progress Report )

1 In Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, 
Polen, Spanje, Zweden en het VK zijn er ondernemingsbestuurlijke codes die in verschillende 
mate genderevenwicht in raden van bestuur aanmoedigen.
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dat de naleving van de in deze richtlijn gestelde verplichtingen voor de ondernemingen weinig 
administratieve belasting met zich zal brengen. De richtlijn zal meer sociale rechtvaardigheid 
brengen en bijdragen tot economische groei doordat volledig gebruik zal worden gemaakt van 
de beschikbare competenties, vaardigheden en sterke eigenschappen zodat het menselijk 
potentieel van de EU op effectieve wijze wordt benut.

Voorts beantwoordt dit voorstel aan de beginselen van evenredigheid en van subsidiariteit.

Doel van de richtlijn:
Het voorstel noemt als duidelijke doelstellingen: een aandeel te bereiken van 40% van het 
ondervertegenwoordigde geslacht in niet-uitvoerende bestuursfuncties van grote 
beursgenoteerde ondernemingen, en een geschikt kader tot stand te brengen voor efficiënte, 
door lidstaten en bedrijfsleven vast te stellen procedures om een beter genderevenwicht in de 
raden van bestuur van alle beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen. Ook het 
ondernemingsbestuur wordt beter, doordat vrouwen meer mogelijkheden worden geboden om 
in een leidinggevende en beslissende positie te worden benoemd, en de economische 
prestaties van een onderneming met hun vaardigheden te versterken.

Toepassingsgebied van de richtlijn
De corapporteurs constateren dat de voorgestelde richtlijn in een tijdelijke maatregel voorziet 
om een duidelijke gemeenschappelijke strategie voor alle lidstaten tot stand te brengen ter 
bereiking van een gemeenschappelijk doel: bereiking van de doelstelling dat tegen 2020 ten 
minste 40% van de niet-uitvoerend bestuurders van particuliere beursgenoteerde 
ondernemingen tot het ondervertegenwoordigde geslacht behoren, hetgeen tegen 2018 reeds 
in beursgenoteerde overheidsbedrijven het geval moet zijn.

De richtlijn laat ruimte voor de lidstaten om bij de omzetting rekening te houden met 
nationale specifiteiten. Vandaar dat de lidstaten nauw moeten samenwerken met 
ondernemingen en belanghebbenden om deugdelijke procedures en mechanismen tot stand te 
brengen met behulp waarvan de 40%-doelstelling kan worden gehaald en wel binnen de 
gestelde termijn.  

De lidstaten die reeds een werkzaam systeem hebben ingevoerd, kunnen dit behouden mits 
het even doelmatig is als het voorgestelde systeem voor het realiseren van het ten doel 
gestelde aandeel van ten minste 40% voor het ondervertegenwoordigde geslacht in raden van 
bestuur. Voorts moeten de lidstaten passende en afschrikkende sancties invoeren voor 
ondernemingen die de richtlijn niet naleven. 

Wanneer de 40%-doelstelling niet wordt bereikt tegen 2018 – in het geval van volledige of 
gedeeltelijke overheidsondernemingen – of tegen 2020 – in het geval van particuliere 
ondernemingen – dragen de lidstaten er zorg voor dat de doelstelling van sterker 
genderevenwicht toch wordt bereikt.

Specifieke bepalingen voor beursgenoteerde ondernemingen die openbare bedrijven zijn 
Dwingende overwegingen van rechtvaardigheid en transparantie gelden in sterkere mate waar 
het gaat om geheel of gedeeltelijk door de overheid gecontroleerde ondernemingen die aan te 
merken zijn als beursgenoteerde openbare bedrijven in de zin van artikel 2, onder b), van 
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Richtlijn 2006/111/EG . Hieronder is te verstaan elk bedrijf waarover overheid al dan niet 
rechtstreeks een dominerende invloed kan uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële 
deelneming of de desbetreffende regels. Gezien de economische en sociale 
verantwoordelijkheid van zulke bedrijven zijn meer transparantie en gelijkheid van essentieel 
belang. Bovendien valt niet te ontkennen dat de openbare sector als rolmodel fungeert in de 
samenleving en dus de idee van erkenning van verdienste en sociale rechtvaardigheid moet 
uitdragen. Lidstaten hebben een overheersende invloed op zulke ondernemingen en 
beschikken daarom over meer instrumenten om de verandering sneller te bewerkstelligen. In 
deze zin zijn gendergelijkheid en grotere deelname van vrouwen aan de economische 
besluitvorming  elementaire doelstellingen voor een overheidsbedrijf . Daarom verlangt de 
voorgestelde richtlijn dat zulke ondernemingen eerder dan de particuliere sector voldoen aan 
de verplichting van evenwichtige vertegenwoordiging in bestuursraden, namelijk al in 2018.

Hoofdpunten in het voorstel van de co-rapporteurs: 

Uitbreiding van het toepassingsgebied:
De co-rapporteurs achten het zaak dat het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid 
met het oog op een grotere werkzaamheid en meer effect bij alle beursgenoteerde 
ondernemingen. 

- alle beursgenoteerde ondernemingen moeten, ongeacht hun omvang, voldoen aan het door 
de richtlijn gestelde doel.  Dit vereiste vindt zijn rechtvaardiging in zowel hun economische 
en sociale verantwoordelijkheden als hun economisch gewicht.

Insluiting van sectoren die worden gedomineerd door één geslacht: gezien hun economische 
belang en hun economische en sociale verantwoordelijkheden moeten beursgenoteerde 
ondernemingen in alle sectoren aan de in de richtlijn vastgestelde doelstellingen voldoen.

Bindende procedure:
De corapporteurs onderstrepen dat uitdrukkelijk moet worden verklaard dat de richtlijn  voor 
de lidstaten en de ondernemingen de inspanningsverplichting inhoudt om het doel te bereiken 
door doeltreffende maatregelen te nemen.

Meer transparantie bij de benoemings- / selectieprocedure voor niet-uitvoerende leden van de 
raad van bestuur:
De corapporteurs pleiten sterk voor meer transparantie bij benoemings- en selectieprocedures 
voor leden van de raad van bestuur omdat dit de enige manier is om diversiteit en selectie aan 
de hand van verdienste als criterium te waarborgen.

Evenwichtige vertegenwoordiging: 
Met het oog op de ten doel gestelde gendergelijkheid menen de corapporteurs dat 
ondernemingen de nodige maatregelen moeten nemen om te komen tot een aandeel van ten 
minste 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht. Als de raad van bestuur slechts drie 
niet-uitvoerende leden telt, en een quotum van 40% voor beide geslachten dus niet haalbaar 
is, kan een verhouding van één op twee volstaan. 

Niet-naleving:
De corapporteurs menen dat ondernemingen die de doelstelling niet hebben gehaald, moeten 
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aangeven waarom ze de doelstellingen of de verbintenissen niet hebben uitgevoerd, alsmede 
welke concrete maatregelen zij van plan zijn te nemen om te waarborgen dat de doelstelling 
van een beter genderevenwicht wordt gehaald.

Sancties:
De corapporteurs onderstrepen voorts dat de lidstaten zodanige regelingen moeten treffen dat 
beursgenoteerde ondernemingen die de voorgeschreven procedures voor de benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende bestuursleden niet invoeren, toepassen of naleven, op 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties moeten rekenen. Aan de door de 
Commissie voorgestelde lijst van mogelijke sancties stellen zij voor de uitsluiting van 
openbare aanbestedingen toe te voegen.

De corapporteurs onderstrepen het belang van een efficiënte follow-up en herziening. 
Daarvoor is essentieel dat de lidstaten voor het eerst in 2017 en daarna elke twee jaar verslag 
over de uitvoering van de richtlijn uitbrengen.

Meer bekendheid geven aan de richtlijn voor grotere werkzaamheid:
De corapporteurs zijn ervan overtuigd dat er voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
nodig zijn om belanghebbenden en burgers behoorlijk en doelmatig te informeren omtrent het 
effect van de richtlijn op de economie en de maatschappij.  Zulke voorlichtingscampagnes 
zijn van essentieel belang voor de bewustmaking ook onder niet-beursgenoteerde 
ondernemingen, zodat deze ook worden aangemoedigd om proactief aan het bereiken van 
genderevenwicht te werken.


