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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0614),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 157.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0382/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
13 februari 20131,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 30 maj 20132,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för rättsliga 
frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, i 
enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och yttrandena från utskottet för 
ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 133, 9.5.2013, s. 68.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett effektivt utnyttjande av 
humankapitalet är ett av de viktigaste 
kännetecknen på en konkurrenskraftig 
ekonomi och är avgörande för att hantera 
de demografiska utmaningarna i EU, hävda 
sig i en globaliserad ekonomi och skapa 
konkurrensfördelar gentemot tredjeland.
Andelen högutbildade och kompetenta 
kvinnor ökar ständigt, vilket framgår av att 
60 procent av högskoleexamina tas av 
kvinnor. Att inte heller fortsättningsvis 
använda denna kapacitet vid tillsättning av 
ledande ställningar i det ekonomiska 
beslutsfattandet skulle innebära ett 
underutnyttjande av kompetent 
humankapital.

(7) Ett effektivt utnyttjande av 
humankapitalet är ett av de viktigaste 
kännetecknen på en konkurrenskraftig 
ekonomi som präglas av utveckling och
tillväxt och är avgörande för att hantera de 
demografiska utmaningarna i EU, hävda 
sig i en globaliserad ekonomi och skapa 
konkurrensfördelar gentemot tredjeland.
Andelen högutbildade och kompetenta 
kvinnor ökar ständigt, vilket framgår av att 
60 procent av högskoleexamina tas av 
kvinnor. Att inte heller fortsättningsvis 
använda denna kapacitet vid tillsättning av 
företagens chefsposter och andra 
beslutsfattande poster skulle innebära ett 
underutnyttjande av kompetent 
humankapital.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Företagen själva dela uppfattningen att 
kvinnor i bolagsstyrelserna bidrar till en 
bättre företagsstyrning, grupprestationer 
och kvalitet på beslutsfattandet eftersom de 
bidrar till diversifiering och 
sammanhållning, ger fler infallsvinklar och 
mer genomarbetade beslut. Många 
undersökningar visar också på en positiv 
korrelation mellan en jämn könsfördelning 
i högre befattningar och företagets 
ekonomiska resultat och vinst. Fler kvinnor 
i de börsnoterade företagens 

(8) Företagen själva delar uppfattningen att 
kvinnor i bolagsstyrelserna bidrar till en 
bättre företagsstyrning, grupprestationer 
och kvalitet på beslutsfattandet eftersom de 
bidrar till diversifiering och 
sammanhållning, ger fler infallsvinklar och 
möjliggör en mer proaktiv affärsmodell
och mer genomarbetade beslut, med målet 
att på ett bättre sätt spegla de verkliga 
förhållandena i samhället och 
konsumenternas verklighet. Många 
undersökningar visar också på en positiv 
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bolagsstyrelser i EU kan därför påverka 
företagens resultat i positiv riktning.

korrelation mellan en jämn könsfördelning 
i högre befattningar och företagets 
ekonomiska resultat och vinst. Fler kvinnor 
i de börsnoterade företagens 
bolagsstyrelser i EU kan med tanke på 
dessa företags betydande ekonomiska och 
sociala ansvar därför påverka företagens 
ekonomiska resultat i positiv riktning. 
Åtgärder för att uppmuntra 
karriärutveckling för kvinnor på alla 
ledningsnivåer bör därför införas och 
stärkas. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det finns också tecken på att 
jämställdhet på arbetsmarknaden förbättrar 
den ekonomiska tillväxten väsentligt. Fler 
kvinnor i bolagsstyrelserna i EU:s 
börsnoterade företag gynnar inte bara de 
kvinnor som utnämns, utan hjälper också 
företaget att dra till sig andra kompetenta 
kvinnor, vilket medför ett ökat antal 
kvinnor både på chefsposter och bland 
övriga anställda. Fler kvinnliga 
styrelseledamöter bidrar därmed till att 
avhjälpa ojämlikheter både i fråga om 
sysselsättningsgraden och lönebilden. Ett 
gott utnyttjande av kvinnors potential och 
kompetens skulle ge positiva 
återverkningar även på de individuella 
utbildningsnivåerna och den offentliga 
sektorn. Att kvinnor är underrepresenterade 
i bolagsstyrelserna i de börsnoterade 
företagen i EU innebär missade möjligheter 
i fråga om en hållbar ekonomisk tillväxt i 
medlemsstaterna på lång sikt.

(9) Det finns också tecken på att 
jämställdhet på arbetsmarknaden förbättrar 
den ekonomiska tillväxten väsentligt. Fler 
kvinnor i bolagsstyrelserna i EU:s 
börsnoterade företag gynnar inte bara de 
kvinnor som utnämns, utan hjälper också 
företaget att dra till sig andra kompetenta 
kvinnor, vilket medför ett ökat antal 
kvinnor både på chefsposter och bland 
övriga anställda och ökat erkännande av 
deras insatser. Fler kvinnliga 
styrelseledamöter bidrar därmed till att 
avhjälpa ojämlikheter både i fråga om 
sysselsättningsgraden och lönebilden. Ett 
gott utnyttjande av kvinnors potential och 
kompetens skulle ge positiva 
återverkningar även på de individuella 
utbildningsnivåerna och den offentliga 
sektorn. Att kvinnor är underrepresenterade 
i bolagsstyrelserna i de börsnoterade 
företagen i EU innebär missade möjligheter 
i fråga om en hållbar ekonomisk tillväxt i 
medlemsstaterna på lång sikt.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det här direktivet syftar inte till att i 
detalj harmonisera nationell lagstiftning 
om urval och kriterier för bedömningen av 
meriter för styrelseledamöter. Men 
jämställdheten bland icke verkställande 
styrelseledamöter kräver att vissa 
minimikrav ställs på börsnoterade företag 
med sned könsfördelning så att de 
rekryterar icke verkställande 
styrelseledamöter efter en objektiv 
jämförelse av de sökandes meriter med 
avseende på lämplighet, kompetens och 
yrkeserfarenhet. Endast insatser på 
EU-nivå kan i praktiken bidra till 
konkurrens på lika villkor inom hela 
unionen och förebygga praktiska problem i 
affärslivet.

(14) Det här direktivet syftar inte till att i 
detalj harmonisera nationell lagstiftning 
om urval och kriterier för bedömningen av 
meriter för styrelseledamöter. Men 
jämställdheten bland icke verkställande 
styrelseledamöter kräver att vissa 
minimikrav ställs på börsnoterade företag 
med sned könsfördelning så att de 
rekryterar icke verkställande 
styrelseledamöter efter en objektiv 
jämförelse av de sökandes meriter med 
avseende på lämplighet, kompetens och 
yrkeserfarenhet. Endast bindande insatser 
på unionsnivå kan i praktiken bidra till 
konkurrens på lika villkor inom hela 
unionen, förebygga praktiska problem i 
affärslivet och göra det möjligt för 
verkställande och icke verkställande 
styrelseledamöter att utnyttja alla 
möjligheter som den inre marknaden har 
att erbjuda.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör EU försöka öka kvinnornas 
deltagande i bolagsstyrelserna, för att 
främja den ekonomiska tillväxten och de 
europeiska bolagens konkurrenskraft samt 
för att uppnå faktisk jämställdhet på 

(16) Därför bör EU försöka öka kvinnornas 
deltagande i bolagsstyrelserna, för att 
främja den ekonomiska tillväxten och de 
europeiska bolagens konkurrenskraft samt 
för att uppnå faktisk jämställdhet på 
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arbetsmarknaden. Målet kan nås genom 
minimikrav på positiv särbehandling i form 
av bindande åtaganden om ett kvantitativt 
mål för könssammansättningen i de 
börsnoterade företagens bolagsstyrelser, 
eftersom de medlemsstater och övriga 
länder som valt denna eller liknande 
metoder kommit längst med att avhjälpa 
underrepresentationen av kvinnor i det 
ekonomiska beslutsfattandet.

arbetsmarknaden. Målet kan nås genom 
gemensamma minimikrav på unionsnivå 
avseende positiv särbehandling i form av 
bindande åtaganden om ett kvantitativt mål 
för könssammansättningen i de 
börsnoterade företagens bolagsstyrelser, 
eftersom de medlemsstater och övriga 
länder som valt denna eller liknande 
metoder kommit längst med att avhjälpa 
underrepresentationen av kvinnor i det 
ekonomiska beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv bör inte tillämpas på 
sådana mikroföretag eller små och 
medelstora företag som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag, inte ens om de är 
börsnoterade.

utgår

Or. en

Motivering

Alla börsnoterade företag bör uppfylla det mål som anges i direktivet, med tanke på deras 
ekonomiska betydelse och ekonomiska och sociala ansvar.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Medlemsstaterna utövar ett (23) Medlemsstaterna utövar ett 
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dominerande inflytande över börsnoterade 
företag som är sådana offentliga företag 
som avses i artikel 2 b i kommissionens 
direktiv 2006/111/EG av den 16 november 
2006 om insyn i de finansiella 
förbindelserna mellan medlemsstater och 
offentliga företag samt i vissa företags 
ekonomiska verksamhet. Detta 
dominerande inflytande ger 
medlemsstaterna verktyg för att snabbare 
vidta de nödvändiga förändringarna. I 
sådana företag bör därför målet att minst 
40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna ska tillhöra det 
underrepresenterade könet kunna nås 
tidigare.

dominerande inflytande över börsnoterade 
företag som är sådana offentliga företag 
som avses i artikel 2 b i kommissionens 
direktiv 2006/111/EG av den 16 november 
2006 om insyn i de finansiella 
förbindelserna mellan medlemsstater och 
offentliga företag samt i vissa företags 
ekonomiska verksamhet. Detta 
dominerande inflytande ger 
medlemsstaterna verktyg för att snabbare 
vidta de nödvändiga förändringarna. I 
sådana företag bör därför målet att minst 
40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna ska tillhöra det 
underrepresenterade könet kunna nås 
tidigare, i överensstämmelse med adekvata 
mekanismer som inrättas av 
medlemsstaterna i linje med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Hur många icke verkställande
styrelseledamöter som krävs för att
fullgöra målsättningarna bör preciseras 
närmare, eftersom det i de flesta 
bolagsstyrelser är matematisk möjligt 
endast att lägga sig över eller strax under 
40 procent. Därför bör det exakta antal 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 
målet ligga så nära 40 procent som 
möjligt. För att undvika diskriminering av 
det ursprungligen överrepresenterade 
könet bör de börsnoterade företagen inte 
åläggas att utse minst hälften av de icke 
verkställande styrelseledamöterna från det
underrepresenterade könet. Det 
underrepresenterade könet bör alltså 
exempelvis inneha minst en styrelsepost i 
styrelser med tre eller fyra icke 

(24) I fall då det finns endast tre icke 
verkställande ledamöter i styrelsen är det 
matematiskt omöjligt att lägga sig över
40 procent för båda könen. I dessa fall 
bör det underrepresenterade könet därför
inneha minst en styrelsepost i styrelser med 
tre icke verkställande styrelseledamöter.
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verkställande styrelseledamöter, minst två 
styrelseposter i styrelser med fem eller sex 
icke verkställande styrelseledamöter, och 
minst tre styrelseposter i styrelser med sju 
eller åtta icke verkställande 
styrelseledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med denna rättspraxis bör 
medlemsstaterna se till att de mest 
kompetenta sökande rekryteras som icke 
verkställande styrelseledamöter efter en 
jämförande analys av alla sökandes meriter 
mot i förväg fastställda tydliga, neutrala 
och otvetydiga urvalskriterier. Några 
exempel på urvalskriterier som företagen 
skulle kunna använda är till exempel 
erfarenhet av arbetsledning eller tillsyn, 
relevanta kunskaper om exempelvis 
ekonomi, revision eller 
personalförvaltning, ledarskaps- eller 
kommunikationsförmåga samt förmåga till 
nätverkande. När de sökande är lika 
meriterade bör sökande av det 
underrepresenterade könet få företräde, om 
de är lämpade, kompetenta, har 
yrkeserfarenhet och om en objektiv 
bedömning av alla enskilda sökandes 
meriter inte ger utslag för sökande av 
motsatt kön.

(26) I enlighet med denna rättspraxis bör 
medlemsstaterna se till att de mest 
kompetenta sökande rekryteras som icke 
verkställande styrelseledamöter efter en 
jämförande analys av alla sökandes meriter 
mot i förväg fastställda tydliga, neutrala 
och otvetydiga urvalskriterier. Några 
exempel på urvalskriterier som företagen 
skulle kunna använda är till exempel 
erfarenhet av arbetsledning eller tillsyn, 
relevanta kunskaper om exempelvis 
ekonomi, revision eller 
personalförvaltning, ledarskaps- eller 
kommunikationsförmåga, internationell 
erfarenhet samt förmåga till nätverkande. 
När de sökande är lika meriterade bör 
sökande av det underrepresenterade könet 
få företräde, om de är lämpade, 
kompetenta, har yrkeserfarenhet och om en 
objektiv bedömning av alla enskilda 
sökandes meriter inte ger utslag för 
sökande av motsatt kön.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Eftersom personalens 
könssammansättning direkt påverkar 
rekryteringsunderlaget från det 
underrepresenterade könet, får 
medlemsstaterna fastställa att företag där 
under 10 procent av personalstyrkan 
tillhör det underrepresenterade könet inte 
behöver uppfylla målen i direktivet.

utgår

Or. en

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 
styrelseledamöter har vanligen en tillsynsfunktion och lämnar synpunkter på allmänna 
ledningsuppgifter som inte är direkt kopplade till branschspecifika frågor.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör kräva att de 
börsnoterade företagen varje år ska 
översända upplysningar om 
könsfördelningen i bolagsstyrelsen och om 
hur de uppfyllt målen i direktivet, till de 
behöriga nationella myndigheterna, så att 
de kan bedöma de enskilda företagens 
framsteg. Dessa uppgifter bör 
offentliggöras och om företaget inte 
uppfyllt målen bör det åläggas att lämna en 
beskrivning av vilka åtgärder som hittills 
vidtagits och vilka framtida åtgärder 
företaget kommer att vidta för att uppnå 
målen.

(34) Medlemsstaterna bör kräva att de 
börsnoterade företagen varje år ska 
översända upplysningar om 
könsfördelningen i bolagsstyrelsen och om 
hur de uppfyllt målen i direktivet, till de 
behöriga nationella myndigheterna, så att 
de kan bedöma de enskilda företagens 
framsteg. Dessa uppgifter bör 
offentliggöras och om företaget inte 
uppfyllt målen bör det åläggas att lämna en 
beskrivning av vilka åtgärder som hittills 
vidtagits och vilka framtida åtgärder 
företaget kommer att vidta för att uppnå 
målen. Vidare bör företag som inte 
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uppnått målen eller inte fullgjort sina 
åtaganden redogöra för skälen till detta 
samt beskriva de konkreta åtgärder som 
de vidtagit hittills och vad de avser att 
göra i framtiden för att uppnå målen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är de mål som de 
börsnoterade företagen ska uppnå 
tidsbegränsade och kan upphävas så snart 
hållbara framsteg gjorts med 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Därför bör kommissionen regelbundet se 
över tillämpningen av direktivet och 
rapportera om detta till Europaparlamentet 
och rådet. Direktivet kommer att upphöra 
att gälla den 31 december 2028. 
Kommissionen bör vid översynen bedöma 
om direktivets tillämpningsperiod bör 
förlängas efter detta datum.

(39) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är de mål som de 
börsnoterade företagen ska uppnå 
tidsbegränsade och kan upphävas så snart 
hållbara framsteg gjorts med 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Därför bör kommissionen regelbundet se 
över tillämpningen av direktivet och 
rapportera om detta till Europaparlamentet 
och rådet. Direktivet kommer att upphöra 
att gälla den 31 december 2028. 
Kommissionen bör vid översynen bedöma 
om direktivets tillämpningsperiod bör 
förlängas efter detta datum. 
Medlemsstaterna bör samarbeta med 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället för att effektivt informera dem 
om direktivets innebörd, införlivande och 
genomförande. Informationskampanjer 
skulle på ett avsevärt sätt bidra till att öka 
medvetenheten bland icke börsnoterade 
företag och uppmuntra dem att vidta 
förebyggande åtgärder för att uppnå en 
jämn könsfördelning.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) börsnoterat bolag: bolag som bildats 
enligt en medlemsstats lagstiftning och 
vars överlåtbara värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad i en eller 
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i direktiv 
2004/39/EG.

(1) börsnoterat bolag: bolag med säte i en 
medlemsstat vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i en eller 
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i direktiv 
2004/39/EG.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

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

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Undantag för små och medelstora företag
Detta direktiv är inte tillämpligt på små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

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. 
Om det finns endast tre icke verkställande 
styrelseledamöter i styrelsen ska det räcka 
med en av tre.

Or. en

Motivering

Föredragandena erkänner de små och medelstora företagens betydelse som innovativa 
stöttepelare för Europas industri. 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.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

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

Or. en

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 
styrelseledamöter har vanligen en tillsynsfunktion och lämnar synpunkter på allmänna 
ledningsuppgifter som inte är direkt kopplade till branschspecifika frågor.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett börsnoterat företag inte uppfyller 
målsättningarna i artikel 4.1 eller sina egna 
åtaganden enligt artikel 5.1, ska de 
upplysningar som avses i artikel 5.2 även 
omfatta skälen till att målen eller 
åtagandena inte uppfyllts och en 
beskrivning av vilka åtgärder bolaget 
hittills vidtagit eller kommer att vidta för 
att uppfylla målen eller åtagandena.

3. Om ett börsnoterat företag inte uppfyller 
målsättningarna i artikel 4.1 eller sina egna 
åtaganden enligt artikel 5.1, ska det avge 
en förklaring om skälen till att målen eller 
åtagandena inte uppfyllts och en 
beskrivning av vilka åtgärder bolaget 
hittills vidtagit eller kommer att vidta för 
att uppfylla målen eller åtagandena. Denna 
förklaring ska ingå i de uppgifter som 
avses i punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att det eller de 
organ som utsetts i enlighet med artikel 20 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (omarbetning) även 
har behörighet att behandla frågor som rör 
främjande, analys, övervakning och stöd 
för en jämn könsfördelning i 
bolagsstyrelserna för börsnoterade företag.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att det eller de 
organ som utsetts i enlighet med artikel 20 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (omarbetning) även 
har behörighet att behandla frågor som rör 
främjande, analys, övervakning och stöd 
för en jämn könsfördelning i 
bolagsstyrelserna för börsnoterade företag. 
Medlemsstaterna ska i detta syfte 
samarbeta effektivt med 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Uteslutning från offentliga 
upphandlingar.

Or. en

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.
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MOTIVERING

Bakgrund

De båda föredragandena välkomnar förslaget som en uppföljning av den resolution som 
parlamentet antog 2011 om kvinnor och företagsledarskap och mot bakgrund av den 
bestående ojämna könsfördelningen bland företagens toppbefattningar. Det föreslagna 
direktivet bidrar till att säkra jämlikhetsprincipen som en värdegrund för EU och utgör ett 
förverkligande av EU:s strategi för jämställdhet på alla nivåer och inom alla delar av det 
ekonomiska livet, som Europaparlamentet påmint om vid många tillfällen.

Under 1984 och 1996 avgav Europeiska rådet två rekommendationer där den privata sektorn 
uppmuntrades att öka antalet kvinnor på alla beslutsnivåer, samtidigt som kommissionen 
uppmanades att vidta åtgärder på detta område. I mars 2011 inledde kommissionen en dialog 
med stora börsnoterade EU-företag och gjorde en ”utfästelse för Europa om fler kvinnor i 
bolagsstyrelserna”, vilken företagen kunde underteckna för att åta sig att öka antalet kvinnor i 
sina styrelser till 30 procent till 2015 och 40 procent till 2020. Efter ett år hade dock enbart 
24 företag undertecknat utfästelsen.

Totalt sett har arbetet för att öka den kvinnliga representationen gått mycket långsamt1 i hela 
EU och förbättringsgraden har varit ojämn, med en spännvidd från 5 procent till 25 procent. 
Därför anser föredragandena att det är mycket viktigt att den europeiska lagstiftaren antar 
adekvat lagstiftning.  

Föredragandena menar att artikel 157.3 i EUF-fördraget är den korrekta rättsliga grunden för 
bindande åtgärder som syftar till att säkerställa tillämpningen av principen om lika 
möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Detta bekräftades av 
utskottet för rättsliga frågor vid dess sammanträde den 20 juni 2013.

Vikten av att anta EU-lagstiftning

Under årens lopp har många medlemsstater tagit initiativ för att på ett effektivt sätt ta itu med 
frågan om en jämn könsfördelning. Vissa medlemsstater har försökt komma till rätta med den 
låga andelen kvinnor i styrelserna genom att anta lagstiftning2 och har på detta sätt avsevärt 
påskyndat uppnåendet av en jämn könsfördelning i styrelserna. Andra har nöjt sig med att 
uppmuntra de proaktiva initiativ och åtgärder som företagen tar, vilket har visat sig vara till 
stor nytta men ändå otillräckligt för att man ska kunna uppnå påtagliga resultat. Man kan 
således konstatera att situationen på detta område varierar runt om i EU, både sett till åtgärder 
och resultat.

                                               
1 Från 2003 till 2011 har andelen kvinnor i bolagsstyrelserna ökat från 8,5 till 13,7 procent, en ökning med 
5,2 procentenheter på lite över åtta år. Detta motsvarar ett lågt genomsnitt på cirka 0,6 procentenheters ändring 
per år. (Källa: EC Progress Report: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf))
2 Belgien Frankrike och Italien har lagstiftat om bindande kvoter med sanktioner, medan Nederländerna och 
Spanien har lagstiftat om kvoter utan sanktioner. Dessutom har Danmark, Finland, Grekland, Österrike och 
Slovenien fastlagt regler för statsägda företag. (Källa: EC Progress Report.)
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I Frankrike ökade andelen kvinnor i styrelserna för franska CAC 40-företag med 
10 procentenheter till 22,3 procent mellan oktober 2010 och januari 2012. I Italien, där man 
2011 antog en lag om att börsnoterade och offentliga företag måste ha kvinnor på en tredjedel 
av styrelseposterna och tillsynsstyrelseposterna senast 2015, ökade andelen kvinnor i de 
börsnoterade företagens styrelser med 4,9 procentenheter från januari 2012 och oktober 2012.

I andra medlemsstater har det införts nationell självreglering, frivilliga mål och 
företagsstyrningsinitiativ (till exempel uppförandekoder1) för att uppmuntra företagen att 
utnämna fler kvinnor till ledande poster.

De positiva effekterna av bindande mål är påtagliga bevis på att företagen kan vidta åtgärder 
för en jämn könsfördelning vid rekryteringar. Dessutom bör det noteras att företagen i 
medlemsstater där man inte antagit tvingande åtgärder fortfarande ligger långt efter i arbetet 
med att nå en godtagbar könsfördelning.

En solid gemensam ram är mycket viktig för företag med gränsöverskridande verksamhet, 
men även för högkvalificerade manliga och kvinnliga arbetstagares rörlighet och 
karriärmöjligheter i beslutsfattande organ. 

Slutligen måste man för att på ett effektivt sätt kunna bemöta de utmaningar som EU står 
inför i den känsliga situation som den ekonomiska krisen lett till ta tillvara allt mänskligt 
kapital för att uppnå tillväxt, konkurrenskraft och bättre ekonomiska företagsresultat. 
Åtgärder som syftar till att förbättra styrelsernas könsfördelning bidrar till det målet. 

Förslaget till direktiv 

Förslaget, som grundas på principerna jämlikhet, insyn, meritokratisk rättvisa, gemensamma 
förfaranden och mål, ger ett stort mervärde. Det är värt att notera att efterlevnaden av de 
skyldigheter som fastställs i direktivet kommer att medföra endast begränsade administrativa 
bördor för företagen. Direktivet kommer att öka den sociala rättvisan på arbetsmarknaden och 
bidra till den ekonomiska tillväxten genom att alla befintliga resurser, kompetenser och 
styrkor utnyttjas till fullo så att de mänskliga resurserna inom EU verkligen tas till vara.

Dessutom ligger detta förslag i linje med principerna om proportionalitet och subsidiaritet.

Direktivets syfte:
I förslaget ställs det upp ett tydligt mål om att minst 40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska tillhöra det underrepresenterade könet och det 
införs en adekvat ram för medlemsstaternas och företagens insatser för effektiva förfaranden 
för att främja en jämn könsfördelning i styrelserna för samtliga börsnoterade företag. Det 
kommer att förbättra företagsstyrningen genom att ge kvinnorna bättre möjligheter att inta 
ledande beslutsfattande ställningar och förbättra företagens ekonomiska resultat tack vare sin 
kompetens.

                                               
1 I Belgien, Danmark, Finland, Förenade kungariket, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, 
Tyskland och Österrike uppmuntra de nationella koderna för företagsstyrning i varierande utsträckning till en 
jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.
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Direktivets tillämpningsområde:
Föredragandena noterar att det i förslaget till direktiv föreslås en tillfällig åtgärd för att 
fastställa en tydlig gemensam strategi för alla medlemsstater i syfte att nå ett gemensamt mål: 
att minst 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna ska tillhöra det 
underrepresenterade könet senast 2020 i börsnoterade privata företag och senast 2018 i 
börsnoterade offentliga företag.

Direktivet tillåter medlemsstaterna att ta hänsyn till nationella särdrag vid införlivandet i den 
nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna bör således samarbeta nära med företag och andra 
intressenter för att fastställa lämpliga förfaranden och mekanismer för att nå 40-procentsmålet 
inom den tidsfrist som anges i direktivet. 

Medlemsstater där det redan finns ett fungerande system får behålla det förutsatt att det är lika 
effektivt som det föreslagna systemet när det gäller att uppnå målet att minst 40 procent av 
styrelseledamöterna ska tillhöra det underrepresenterade könet. Dessutom måste 
medlemsstaterna fastställa lämpliga och avskräckande sanktioner för företag som bryter mot 
direktivet. 

Om 40-procentsmålet inte uppnås senast 2018 för företag som är helt eller delvis statsägda 
och senast 2020 för privata företag ska medlemsstaterna se till att målet om en jämnare 
könsfördelning i företagen uppnås. 

Specifika bestämmelser för börsnoterade offentliga företag
Kraven på rättvisa och insyn är strängare för företag som är helt eller delvis statsägda och som 
kan definieras som offentliga företag i enlighet med artikel 2 b i kommissionens 
direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006. Detta omfattar alla företag över vilket 
myndigheterna direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av 
ägarskap, finansiell medverkan eller gällande regler. På grund av dessa företags ekonomiska 
och sociala ansvar är det mycket viktigt med ökad insyn och jämlikhet. Dessutom har den 
offentliga sektorn onekligen en funktion att fylla som rollmodell i samhället och måste spegla 
principerna om meritokrati och social rättvisa. Medlemsstaterna utövar ett dominerande 
inflytande över sådana företag och har därför större möjligheter att genomföra de nödvändiga 
förändringarna snabbare. I detta sammanhang är jämställdhet och ökat deltagande från 
kvinnornas sida i det ekonomiska beslutsfattandet en central målsättning för offentliga 
företag. I det föreslagna direktivet stadgas det därför att sådana företag ska fullgöra 
skyldigheten om en jämn könsfördelning i sina styrelser tidigare än den privata sektorn, 
närmare bestämt senast 2018.

Huvuddragen i föredragandenas förslag 

Utvidgning av tillämpningsområdet:
Föredragandena understryker vikten av att utvidga direktivets tillämpningsområde i syfte att i 
tillräcklig utsträckning öka dess effektivitet och inverkan på alla börsnoterade företag.

– Alla börsnoterade företag bör oberoende av sin storlek uppfylla direktivets mål. Ett sådant 
krav är berättigat med tanke på såväl deras ekonomiska och sociala ansvar som deras 
ekonomiska betydelse.
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– Inbegripande av sektorer där det ena könet är överrepresenterat: börsnoterade företag inom 
alla branscher bör uppnå direktivets mål, med tanke på deras ekonomiska betydelse och 
ekonomiska och sociala ansvar.

Bindande förfarande:
Föredragandena betonar att det i direktivet uttryckligen bör anges att medlemsstaterna och 
företagen är skyldiga att uppnå målet genom att vidta effektiva åtgärder.

Ökad insyn i förfarandet för att nominera/välja ut icke verkställande styrelseledamöter:
Föredragandena ställer sig helhjärtat bakom idén om ökad insyn i förfarandet för att nominera 
och välja ut styrelseledamöter, eftersom det är det enda sättet att på ett effektivt sätt garantera 
mångfald och urval som baserar sig om meritokratiska kriterier.

Jämn könsfördelning: 
För att uppnå målet om en jämn könsfördelning anser föredragandena att företagen bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att minst 40 procent av styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet. I fall då den icke verkställande styrelsen består av endast tre 
styrelseledamöter och en kvot på 40 procent av endera könet därför inte kan uppnås ska det 
räcka med en av tre. 

Bristande efterlevnad:
Föredragandena anser att företag som inte rättar sig efter kraven i direktivet bör redogöra för 
skälen till att de inte uppnått målen eller inte fullgjort åtagandena och beskriva vilka konkreta 
åtgärder de kommer att vidta för att på ett effektivt sätt uppnå målet om en jämnare 
könsfördelning.

Sanktioner:
Föredragandena understryker även att medlemsstaterna måste införa bestämmelser om att 
börsnoterade företag som inte inrättar, tillämpar eller respekterar de föreskrivna förfarandena 
för utnämning eller val av icke verkställande styrelseledamöter ska beläggas med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande sanktioner. De föreslår att uteslutande från offentliga 
upphandlingar ska läggas till i kommissionens föreslagna lista över möjliga sanktioner.

Föredragandena poängterar vikten av en effektiv uppföljning och granskning. I det syftet är 
det mycket viktigt att medlemsstaterna senast 2017 och vartannat år därefter avger en rapport 
om direktivets genomförande.

Förbättrad information om och effektivitet hos direktivet:
Föredragandena menar att det måste anordnas informationskampanjer för att på ett korrekt 
och effektivt sätt informera intressenterna och allmänheten om direktivets konsekvenser för 
både ekonomin och samhället. Dessa informationskampanjer kommer att vara ett mycket 
viktigt sätt att öka medvetenheten bland icke börsnoterade företag och uppmuntra dem att 
vidta förebyggande åtgärder för att uppnå en jämn könsfördelning.


