
AM\933679DA.doc PE508.311v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2012/0299(COD)

18.4.2013

ÆNDRINGSFORSLAG
10 - 66

Udkast til udtalelse
Antonyia Parvanova
(PE507.984v01)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig 
kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 
og tilhørende foranstaltninger

Forslag til direktiv
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))



PE508.311v01-00 2/38 AM\933679DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\933679DA.doc 3/38 PE508.311v01-00

DA

Ændringsforslag 10
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 157, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 19,

Or. en

Ændringsforslag 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) EU's institutioner og agenturer bør 
gå foran med et godt eksempel ved at sikre 
en mere ligelig kønsfordeling. 
Principperne i dette direktiv bør 
indarbejdes i de interne 
personaleprocedurer, der gælder for 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
samtlige EU-institutioner og -agenturer, 
herunder Den Europæiske Centralbank. 
Der bør udvikles mere effektive 
kønspolitikker i alle EU-institutioner, som 
også skal anvendes i forbindelse med 
rekruttering, uddannelse og 
institutionernes daglige arbejde.
Institutionerne skal dermed sikre, at der 
opnås en ligelig kønsfordeling i 
forbindelse med ansættelse af den øverste 
ledelse, herunder generaldirektører, 
direktører og afdelingschefer.

Or. en
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Ændringsforslag 12
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) En bedre repræsentation af 
samfundet i bestyrelser i form af en ligelig 
kønsfordeling vil give virksomhederne en 
større forståelse af forbrugernes behov og
økonomiske adfærd, hvilket vil gøre det 
lettere at tilpasse udbud og efterspørgsel 
og sikre en mere effektiv funktion af EU's 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er afgørende, at Kommissionens 
ledelse, dvs. EU's udøvende organ, opnår 
en mere ligelig kønsfordeling for dermed 
bedre at kunne repræsentere de 
europæiske borgere. Medlemsstaterne 
opfordres derfor til at udnævne såvel 
mandlige som kvindelige kandidater til 
poster i kommissærkollegiet for at opnå 
en mere ligelig kønsfordeling i 
kommissærkollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Den Europæiske Centralbank (ECB), 
Det Europæiske Finanstilsynssystem 
(ESFS), herunder Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), og 
de europæiske tilsynsmyndigheder 
(ESA'er) skal overholde alle aspekter 
vedrørende ligestilling og ikke-
forskelsbehandling på grund af køn. 
ESA'ernes tilsynsråd skal ligeledes 
tilskyndes til at sikre en ligelig 
kønsfordeling i forbindelse med listen 
over kandidater til posten som formand og 
administrerende direktør, som skal drøftes 
under den relevante høring i Europa-
Parlamentet. Den endelige udvælgelse af 
kandidater til disse poster skal sikre en 
ligelig kønsfordeling. Det er ligeledes 
vigtigt at have en ligelig kønsfordeling i 
styringsgruppen og ERSB's rådgivende 
udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) Den Europæiske Centralbanks 
(ECB) tilsynsråd, herunder tilsynsrådets 
formand og næstformand, skal ligeledes 
have en ligelig kønsfordeling. Når der er 
en ledig stilling i ECB's bestyrelse, bør de 
medlemsstater, der har vedtaget euroen 
som deres fælles valuta, opfordres til at 
udnævne to kandidater - en mand og en 
kvinde, - til den ledige stilling. 
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Medlemsstaterne bør ligeledes opfordres 
til at udnævne kvinder som chefer for de 
nationale centralbanker for at opnå en 
ligelig kønsfordeling i Styrelsesrådet, 
ECB's Generelle Råd og i ESRB's 
generelle råd.

Or. en

Ændringsforslag 16
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er også dokumenteret, at ligestilling 
på arbejdsmarkedet kan øge den 
økonomiske vækst betydeligt. Flere 
kvinder i børsnoterede selskabers 
bestyrelse i EU er ikke bare til gavn for de 
kvinder, der bliver udnævnt til en 
bestyrelsespost, men bidrager også til at 
tiltrække dygtige kvinder til selskabet 
generelt og dermed sikre flere kvinder på 
alle ledelsesniveauer og i arbejdsstyrken. 
En højere andel af kvinder i 
selskabsbestyrelser har derfor en positiv 
indflydelse på målet om at udligne 
forskelle i mænds og kvinders 
beskæftigelsesfrekvens og i deres løn. 
Både den enkelte person og den offentlige 
sektor ville få et langt større 
uddannelsesafkast, hvis kvinders 
kompetencer udnyttes fuldt ud. Hvis man 
ikke ændrer ved kvinders 
underrepræsentation i børsnoterede 
selskabers bestyrelser i EU, vil det være en 
forspildt chance for at opnå varig 
bæredygtig økonomisk vækst i 
medlemsstaterne generelt.

(9) Det er også dokumenteret, at ligestilling 
på arbejdsmarkedet kan øge den 
økonomiske vækst betydeligt. Flere 
kvinder i børsnoterede selskabers 
bestyrelse i EU er ikke bare til gavn for de 
kvinder, der bliver udnævnt til en 
bestyrelsespost, men bidrager også til at 
tiltrække dygtige kvinder til selskabet 
generelt og dermed sikre flere kvinder på 
alle ledelsesniveauer og i arbejdsstyrken. 
En mere repræsentativ andel af kvinder i 
selskabsbestyrelser har derfor en positiv 
indflydelse på målet om at udligne 
forskelle i mænds og kvinders 
beskæftigelsesfrekvens og i deres løn. 
Både den enkelte person og den offentlige 
sektor ville få et langt større 
uddannelsesafkast, hvis kvinders 
kompetencer udnyttes fuldt ud. Hvis man 
ikke ændrer ved kvinders 
underrepræsentation i børsnoterede 
selskabers bestyrelser i EU, vil det være en 
forspildt chance for at opnå varig 
bæredygtig økonomisk vækst i 
medlemsstaterne generelt.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På trods af den gældende EU-ret, som 
skal forhindre og bekæmpe 
kønsdiskrimination, Rådets henstillinger, 
som specifikt sigter mod at øge kvinders 
deltagelse i den økonomiske 
beslutningstagning samt EU-tiltag, som 
fremmer selvregulering, er der stadig langt
flere mænd end kvinder på 
virksomhedernes øverste beslutningsniveau 
i Unionen. I den private sektor, især i 
børsnoterede selskaber, er den skæve 
kønsfordeling særlig udpræget. 
Kommissionens måling af mænds og 
kvinders repræsentation i 
selskabsbestyrelser viser, at andelen af 
kvinder, der deltager i 
beslutningstagningen på selskabernes 
øverste niveau, fortsat er meget lav. I 
januar 2012 var 13,7 % af 
bestyrelsesposterne besat af kvinder i de 
største børsnoterede virksomheder i 
medlemsstaterne. Kun 15 % af de menige 
bestyrelsesmedlemmer var kvinder.

(10) På trods af den gældende EU-ret, som 
skal forhindre og bekæmpe 
kønsdiskrimination, Rådets henstillinger, 
som specifikt sigter mod at øge kvinders 
deltagelse i den økonomiske 
beslutningstagning samt EU-tiltag, som 
fremmer selvregulering, er kvinder stadig 
langt underrepræsenteret i forhold til
mænd på virksomhedernes øverste 
beslutningsniveau i Unionen. I den private 
sektor, især i børsnoterede selskaber, er 
den skæve kønsfordeling særlig udpræget. 
Kommissionens måling af mænds og 
kvinders repræsentation i 
selskabsbestyrelser viser, at andelen af 
kvinder, der deltager i 
beslutningstagningen på selskabernes 
øverste niveau, fortsat er meget lav. I 
januar 2012 var 13,7 % af 
bestyrelsesposterne besat af kvinder i de 
største børsnoterede virksomheder i 
medlemsstaterne. Kun 15 % af de menige 
bestyrelsesmedlemmer var kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På trods af den gældende EU-ret, som 
skal forhindre og bekæmpe 
kønsdiskrimination, Rådets henstillinger, 
som specifikt sigter mod at øge kvinders 

(10) På trods af den gældende EU-ret, som 
skal forhindre og bekæmpe 
kønsdiskrimination, Rådets henstillinger, 
som specifikt sigter mod at øge kvinders 
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deltagelse i den økonomiske 
beslutningstagning samt EU-tiltag, som 
fremmer selvregulering, er der stadig langt 
flere mænd end kvinder på 
virksomhedernes øverste beslutningsniveau 
i Unionen. I den private sektor, især i 
børsnoterede selskaber, er den skæve 
kønsfordeling særlig udpræget. 
Kommissionens måling af mænds og 
kvinders repræsentation i 
selskabsbestyrelser viser, at andelen af 
kvinder, der deltager i 
beslutningstagningen på selskabernes 
øverste niveau, fortsat er meget lav. I 
januar 2012 var 13,7 % af 
bestyrelsesposterne besat af kvinder i de 
største børsnoterede virksomheder i 
medlemsstaterne. Kun 15 % af de menige 
bestyrelsesmedlemmer var kvinder.

deltagelse i den økonomiske 
beslutningstagning samt EU-tiltag, som 
fremmer selvregulering, er der stadig langt 
flere mænd end kvinder på 
virksomhedernes øverste beslutningsniveau 
i Unionen. I den private sektor er den 
skæve kønsfordeling særlig udpræget, men 
visse EU-institutioner og -agenturer, 
herunder Den Europæiske Centralbank, 
viser også tegn på en yderst problematisk 
og skæv kønsfordeling. Kommissionens 
måling af mænds og kvinders 
repræsentation i selskabsbestyrelser viser, 
at andelen af kvinder, der deltager i 
beslutningstagningen på selskabernes 
øverste niveau, fortsat er meget lav. I 
januar 2012 var 13,7 % af 
bestyrelsesposterne besat af kvinder i de 
største børsnoterede virksomheder i 
medlemsstaterne. Kun 15 % af de menige 
bestyrelsesmedlemmer var kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 19
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andelen af kvinder i 
selskabsbestyrelser stiger meget langsomt 
og har i de seneste år haft en gennemsnitlig 
årlig stigning på blot 0,6 procentpoint. 
Fremskridtet i de forskellige medlemsstater 
har været meget uens, og det har givet 
meget forskellige resultater. Der er gjort 
størst fremskridt i de medlemsstater, der 
har indført bindende foranstaltninger. 
Forskellene mellem medlemsstaterne vil 
formodentlig blive større i betragtning af 
de meget forskellige fremgangsmåder, de 
enkelte medlemsstater følger for at øge 

(11) Andelen af kvinder i 
selskabsbestyrelser stiger meget langsomt 
og har i de seneste år haft en gennemsnitlig 
årlig stigning på blot 0,6 procentpoint.
Fremskridtet i de forskellige medlemsstater 
har været meget uens, og det har givet 
meget forskellige resultater. Der er gjort 
størst fremskridt i de medlemsstater, der 
har indført bindende foranstaltninger. 
Forskellene mellem medlemsstaterne kan
blive større i betragtning af de meget 
forskellige fremgangsmåder, de enkelte 
medlemsstater følger for at øge kvinders 
deltagelse i bestyrelser. Medlemsstaterne 
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kvinders deltagelse i bestyrelser. opfordres derfor til at udveksle 
oplysninger og udbrede bedste praksis for 
at forbedre resultaterne samt træffe 
praktiske og effektive foranstaltninger, 
som specifikt skal fremme en ligelig 
kønsfordeling.

Or. en

Ændringsforslag 20
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør vedtage 
strategier, som kan skabe en sociokulturel 
ændring i deres tilgang til kønsfordeling 
ved at bruge alsidige metoder til fremme 
af kvinders deltagelse i ledelseshierarkiet 
og ved at træffe proaktive foranstaltninger 
over for arbejdsgiverne. Disse metoder 
kan bl.a. have til formål at fremme 
fleksible arbejdstider og indføre 
familievenlige arbejdspladser som f.eks. 
adgang til pasningsfaciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 21
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De lidt spredte og forskellige regler på 
nationalt niveau eller manglen herpå med 
hensyn til ligelig kønsfordeling i 
børsnoterede selskabers bestyrelser fører 
ikke blot til forskelle i antallet af kvinder i 

(12) De lidt spredte og forskellige regler på 
nationalt niveau eller manglen herpå med 
hensyn til ligelig kønsfordeling i 
børsnoterede selskabers bestyrelser fører 
ikke blot til forskelle i antallet af kvinder i 
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menige bestyrelsesposter og forskellige 
grader af fremskridt i medlemsstaterne, 
men står også i vejen for det indre marked, 
idet de fører forskellige 
virksomhedsledelseskrav til europæiske 
børsnoterede selskaber. Disse forskelle i de 
juridiske krav eller selvreguleringskrav, der 
stilles til sammensætningen af bestyrelser, 
kan føre til praktiske problemer for 
børsnoterede selskaber, som opererer på 
tværs af grænser, navnlig i forbindelse med 
oprettelse af datterselskaber eller ved 
fusioner og overtagelser samt for 
kandidater til bestyrelsesposter.

menige bestyrelsesposter og forskellige 
grader af fremskridt i medlemsstaterne, 
men står også i vejen for det indre marked, 
idet de fører forskellige 
virksomhedsledelseskrav til europæiske 
børsnoterede selskaber. Disse forskelle i de 
juridiske krav eller selvreguleringskrav, der 
stilles til sammensætningen af bestyrelser, 
kan føre til praktiske problemer for 
børsnoterede selskaber, som opererer på 
tværs af grænser, navnlig i forbindelse med 
oprettelse af datterselskaber eller ved 
fusioner og overtagelser samt for 
kandidater til bestyrelsesposter. Direktivets 
bestemmelser bør imidlertid håndhæves, 
uanset hvordan de forskellige menige 
bestyrelsesmedlemmer udvælges i de 
europæiske virksomhedsbestyrelser.

Or. en

Ændringsforslag 22
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) En af de væsentligste faktorer til at 
opnå en korrekt gennemførelse af 
direktivet er en effektiv anvendelse af 
kriterierne for udvælgelse af menige 
bestyrelsesmedlemmer, som fastsættes 
forud herfor og gennemføres i fuld 
åbenhed, hvorved kandidaternes 
kompetencer vurderes ligeligt, uanset 
deres køn.

Or. en

Ændringsforslag 23
Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Selv om dette direktiv ikke har til 
formål at harmonisere national lovgivning 
om udvælgelsesprocedurer og 
kvalifikationskriterier for bestyrelsesposter 
i detaljer, er det dog nødvendigt at indføre 
visse minimumskrav til børsnoterede 
selskaber, som ikke har en ligelig 
kønsfordeling, om at de skal træffe 
afgørelse om udnævnelse af menige 
bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en 
objektiv komparativ vurdering af 
kandidaternes kvalifikationer med hensyn 
til egnethed, kundskaber og arbejdsindsats 
for at opnå en ligelig kønsfordeling i 
menige bestyrelsesposter. Kun en EU-
foranstaltning kan effektivt bidrage til at 
skabe lige konkurrencevilkår i hele 
Unionen og forhindre praktiske problemer i 
erhvervslivet.

(14) Selv om dette direktiv ikke har til 
formål at harmonisere national lovgivning 
om udvælgelsesprocedurer og 
kvalifikationskriterier for bestyrelsesposter 
i detaljer, er det dog nødvendigt at indføre 
visse minimumskrav til børsnoterede 
selskaber, som ikke har en ligelig 
kønsfordeling, om at de skal træffe 
afgørelse om udnævnelse af menige 
bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en
meddelelse om ledig stilling, der åbner op 
for ansøgninger, og en objektiv 
komparativ vurdering af kandidaternes 
kvalifikationer med hensyn til egnethed, 
kundskaber og arbejdsindsats for at opnå 
en ligelig kønsfordeling i menige 
bestyrelsesposter. Kun en EU-
foranstaltning kan effektivt bidrage til at 
skabe lige konkurrencevilkår i hele 
Unionen og forhindre praktiske problemer i 
erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 24
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Selv om dette direktiv ikke har til 
formål at harmonisere national lovgivning 
om udvælgelsesprocedurer og 
kvalifikationskriterier for bestyrelsesposter 
i detaljer, er det dog nødvendigt at indføre 
visse minimumskrav til børsnoterede 
selskaber, som ikke har en ligelig 
kønsfordeling, om at de skal træffe 
afgørelse om udnævnelse af menige 

(14) Dette direktiv har ikke til formål at 
harmonisere national lovgivning om 
udvælgelsesprocedurer og 
kvalifikationskriterier for bestyrelsesposter 
i detaljer. Medlemsstaterne opfordres i 
stedet til at overholde artikel 2, 3 og 8 i 
TEU samt artikel 21 i chartret om 
grundlæggende rettigheder.
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bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en 
objektiv komparativ vurdering af 
kandidaternes kvalifikationer med hensyn 
til egnethed, kundskaber og 
arbejdsindsats for at opnå en ligelig 
kønsfordeling i menige bestyrelsesposter.
Kun en EU-foranstaltning kan effektivt 
bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår 
i hele Unionen og forhindre praktiske 
problemer i erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 25
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Unionen bør derfor sigte mod at øge 
kvinders deltagelse i selskabsbestyrelser 
for at forbedre den økonomiske vækst og 
europæiske selskabers 
konkurrencedygtighed og for at opnå reel 
ligestilling på arbejdsmarkedet. Dette mål 
bør nås ved minimumskrav til positiv 
særbehandling i form af bindende 
foranstaltninger, som har til formål at nå 
et kvantitativt mål for kønsfordelingen i 
børsnoterede selskabers bestyrelser, 
eftersom det er de medlemsstater og andre 
lande, som har valgt denne metode, der er 
nået længst med at reducere kvinders 
underrepræsentation i beslutningstagende 
stillinger.

(16) Unionen bør derfor sigte mod at øge 
kvinders deltagelse i selskabsbestyrelser 
for at forbedre den økonomiske vækst og 
europæiske selskabers 
konkurrencedygtighed og for at opnå reel 
ligestilling på arbejdsmarkedet. Dette mål 
bør forfølges aktivt under hensyntagen til 
nærhedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 26
Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Børsnoterede virksomheder har en 
særlig økonomisk position, synlighed og 
betydning for markedet generelt. 
Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
derfor anvendes på børsnoterede selskaber, 
som defineres som selskaber, der er 
etableret i en medlemsstat, og hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter i en eller flere medlemsstater. 
Disse virksomheder sætter normen for 
økonomien generelt, og deres praksis kan 
forventes at blive fulgt af andre 
virksomheder. Den offentlige karakter af 
børsnoterede selskaber berettiger, at de i 
højere grad reguleres i offentlighedens 
interesse.

(17) Børsnoterede virksomheder har en 
særlig økonomisk position, synlighed og 
betydning for markedet generelt. 
Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
derfor anvendes på børsnoterede selskaber, 
som defineres som selskaber, der er 
etableret i en medlemsstat, og hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter i en eller flere medlemsstater. 
Disse virksomheder sætter normen for 
økonomien generelt, og deres praksis kan 
forventes at blive fulgt af andre 
virksomheder. Den offentlige karakter af 
børsnoterede selskaber berettiger, at de 
reguleres behørigt i offentlighedens 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 27
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Børsnoterede virksomheder har en 
særlig økonomisk position, synlighed og 
betydning for markedet generelt. 
Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
derfor anvendes på børsnoterede selskaber, 
som defineres som selskaber, der er 
etableret i en medlemsstat, og hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 

(17) Børsnoterede virksomheder har en 
særlig økonomisk position, synlighed og 
betydning for markedet generelt. 
Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
derfor anvendes på børsnoterede selskaber, 
som defineres som selskaber, der er 
etableret i en medlemsstat, og hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle 
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instrumenter i en eller flere medlemsstater. 
Disse virksomheder sætter normen for 
økonomien generelt, og deres praksis kan 
forventes at blive fulgt af andre 
virksomheder. Den offentlige karakter af 
børsnoterede selskaber berettiger, at de i 
højere grad reguleres i offentlighedens 
interesse.

instrumenter i en eller flere medlemsstater. 
Disse virksomheder sætter normen for 
økonomien generelt, og deres praksis kan 
forventes at blive fulgt af andre 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 28
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Ikke-børsnoterede selskaber spiller 
ligeledes en væsentlig rolle for 
økonomien. De bør derfor i princippet 
være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Eftersom den 
kønsmæssige situation i disse selskaber 
generelt ikke er kendt, og da der kan være 
behov for særlige bestemmelser, som kan 
afspejle deres særlige kendetegn og 
forskellige karakter inden for og på tværs 
af medlemsstaterne, bør indarbejdelsen 
først ske på et senere tidspunkt. 
Kommissionen bør imidlertid fremlægge
et sådant forslag efter at have foretaget en 
grundig undersøgelse af alle relevante 
aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 29
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Direktivet bør ikke anvendes på små 
og mellemstore børsnoterede selskaber, jf. 
definitionen i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder, selv om de er 
børsnoterede.

(18) Direktivet bør ikke anvendes på små 
og mellemstore børsnoterede selskaber, jf.
definitionen i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder. Dette gælder 
ligeledes for børsnoterede selskaber og på 
et senere tidspunkt for ikke-børsnoterede 
selskaber.

Or. en

Ændringsforslag 30
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I adskillige medlemsstater kan eller 
skal en bestemt andel af de menige 
bestyrelsesmedlemmer udpeges eller 
udvælges af selskabets ansatte og/eller 
fagforeninger, jf. national lovgivning eller 
praksis. De kvantitative mål i direktivet bør 
gælde for alle menige 
bestyrelsesmedlemmer, herunder også 
medarbejderrepræsentanter. De praktiske 
procedurer til at sikre, at målene nås, bør i 
betragtning af at nogle af de menige 
bestyrelsesmedlemmer er 
medarbejderrepræsentanter, fastlægges af 
de pågældende medlemsstater.

(21) I adskillige medlemsstater kan eller 
skal en bestemt andel af de menige 
bestyrelsesmedlemmer udpeges eller 
udvælges af selskabets ansatte og/eller 
fagforeninger, jf. national lovgivning eller 
praksis. De kvantitative mål i direktivet bør 
gælde for alle menige 
bestyrelsesmedlemmer, herunder også 
medarbejderrepræsentanter. De praktiske 
procedurer til at sikre, at målene nås, bør i 
betragtning af at nogle af de menige 
bestyrelsesmedlemmer er 
medarbejderrepræsentanter, fastlægges af 
de pågældende medlemsstater på grundlag 
af omhyggelige og omfattende høringer af 
arbejdsmarkedets parter på nationalt 
plan.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør 
pålægges en forpligtelse til at sikre 
hensigtsmæssige procedurer med henblik 
på at opfylde specifikke mål for 
kønsfordelingen i deres bestyrelser. 
Børsnoterede selskaber med bestyrelser, 
hvor det underrepræsenterede køn tegner 
sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, bør foretage 
udnævnelsen til disse poster på grundlag af 
en sammenlignende analyse af hver 
kandidats kvalifikationer ved at anvende 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier med henblik på at 
opfylde det pågældende mål senest den 1. 
januar 2020. Direktivet indfører derfor et 
mål om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter inden denne dato. 
Dette mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør 
pålægges en forpligtelse til at sikre 
hensigtsmæssige procedurer med henblik 
på at opfylde specifikke mål for 
kønsfordelingen i deres bestyrelser. 
Børsnoterede selskaber med bestyrelser, 
hvor det underrepræsenterede køn tegner 
sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, bør foretage 
udnævnelsen til disse poster på grundlag af 
en meddelelse om ledige stillinger, der 
åbner op for ansøgninger, og en
sammenlignende analyse af hver kandidats 
kvalifikationer ved at anvende forud 
fastsatte, klare, neutralt formulerede og 
utvetydige kriterier med henblik på at 
opfylde det pågældende mål senest den 1. 
januar 2020. Direktivet indfører derfor et 
mål om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter inden denne dato. 
Dette mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør
pålægges en forpligtelse til at sikre
hensigtsmæssige procedurer med henblik 
på at opfylde specifikke mål for 
kønsfordelingen i deres bestyrelser. 
Børsnoterede selskaber med bestyrelser, 
hvor det underrepræsenterede køn tegner 
sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, bør foretage 
udnævnelsen til disse poster på grundlag af 
en sammenlignende analyse af hver 
kandidats kvalifikationer ved at anvende 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier med henblik på at 
opfylde det pågældende mål senest den 1. 
januar 2020. Direktivet indfører derfor et 
mål om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter inden denne dato. 
Dette mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør
vedtage hensigtsmæssige procedurer med 
henblik på at opfylde specifikke mål for 
kønsfordelingen i deres bestyrelser. 
Børsnoterede selskaber med bestyrelser, 
hvor det underrepræsenterede køn tegner 
sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, bør foretage 
udnævnelsen til disse poster på grundlag af 
en sammenlignende analyse af hver 
kandidats kvalifikationer ved at anvende 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier med henblik på at 
opfylde det pågældende mål senest den 1. 
januar 2020. Direktivet indfører derfor et 
mål om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter inden denne dato. 
Dette mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

Or. en

Ændringsforslag 33
Toine Manders
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør
pålægges en forpligtelse til at sikre 
hensigtsmæssige procedurer med henblik 
på at opfylde specifikke mål for 
kønsfordelingen i deres bestyrelser. 
Børsnoterede selskaber med bestyrelser, 
hvor det underrepræsenterede køn tegner 
sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, bør foretage 
udnævnelsen til disse poster på grundlag af 
en sammenlignende analyse af hver 
kandidats kvalifikationer ved at anvende 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier med henblik på at 
opfylde det pågældende mål senest den 1. 
januar 2020. Direktivet indfører derfor et 
mål om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter inden denne dato. 
Dette mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

(22) Børsnoterede selskaber i Unionen bør
tilskyndes til at sikre hensigtsmæssige 
procedurer med henblik på at opfylde 
specifikke mål for kønsfordelingen i deres 
bestyrelser. Børsnoterede selskaber med 
bestyrelser, hvor det underrepræsenterede 
køn tegner sig for mindre end en rimelig 
andel af de menige bestyrelsesposter, bør 
foretage udnævnelsen til disse poster på 
grundlag af en sammenlignende analyse af 
hver kandidats kvalifikationer ved at 
anvende forud fastsatte, klare, neutralt 
formulerede og utvetydige kriterier med 
henblik på at opfylde det pågældende mål 
senest den 1. januar 2020. Direktivet 
indfører derfor et mål om, at det 
underrepræsenterede køn skal tegne sig for
en rimelig andel af de menige 
bestyrelsesposter inden denne dato. Dette 
mål gælder i princippet kun den 
overordnede kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer og berører ikke det 
konkrete valg af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud af et større antal 
mandlige og kvindelige kandidater i det 
enkelte tilfælde. Det udelukker navnlig 
ikke bestemte kandidater fra 
bestyrelsesposter, og det pålægger heller 
ikke selskaber eller aktionærer nogen 
bestemte bestyrelsesmedlemmer. 
Afgørelsen om udnævnelse af de rette 
bestyrelsesmedlemmer forbliver således 
fortsat selskabernes og aktionærernes.

Or. en

Ændringsforslag 34
Toine Manders
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Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Medlemsstaterne udøver en 
dominerende indflydelse på børsnoterede 
selskaber, som er offentlige virksomheder 
i henhold til artikel 2, litra b), i 
Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 
16. november 2006 om 
gennemskueligheden af de økonomiske 
forbindelser mellem medlemsstaterne og 
de offentlige virksomheder og om den 
finansielle gennemskuelighed i bestemte 
virksomheder. På grund af denne 
dominerende indflydelse har de værktøjer 
til deres rådighed til hurtigere at foretage 
de nødvendige ændringer. I sådanne 
selskaber skal målet om mindst 40 % 
kvinder i de menige bestyrelsesposter være 
nået på et tidligere tidspunkt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Antallet af menige bestyrelsesposter, 
der skal til for at opfylde målet, kræver en 
yderligere præcisering, eftersom det i de 
fleste bestyrelser matematisk set kun er 
muligt enten at ligge over eller under den 
præcise andel på 40 %. Derfor skal 
antallet af bestyrelsesposter, der er 
nødvendige for at opfylde målet, være det 
antal, der ligger tættest på 40 %. For at 
undgå diskrimination af det køn, der 
oprindeligt var overrepræsenteret, bør 
børsnoterede selskaber dog ikke være 
forpligtet til at udnævne medlemmer 

(24) Antallet af menige bestyrelsesposter, 
der skal til for at opfylde målet, bør udgøre 
en rimelig andel.
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blandt det underrepræsenterede køn til at 
bestride halvdelen eller mere af de menige 
bestyrelsesposter. Det 
underrepræsenterede køn bør derfor have 
mindst én bestyrelsespost i bestyrelser med 
tre eller fire menige 
bestyrelsesmedlemmer, mindst to 
bestyrelsesposter i bestyrelser med fem 
eller seks menige bestyrelsesmedlemmer 
og mindst tre bestyrelsesposter i 
bestyrelser med syv eller otte menige 
bestyrelsesmedlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 36
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Antallet af menige bestyrelsesposter, 
der skal til for at opfylde målet, kræver en 
yderligere præcisering, eftersom det i de 
fleste bestyrelser matematisk set kun er 
muligt enten at ligge over eller under den 
præcise andel på 40 %. Derfor skal antallet 
af bestyrelsesposter, der er nødvendige for 
at opfylde målet, være det antal, der ligger 
tættest på 40 %. For at undgå 
diskrimination af det køn, der oprindeligt 
var overrepræsenteret, bør børsnoterede 
selskaber dog ikke være forpligtet til at 
udnævne medlemmer blandt det 
underrepræsenterede køn til at bestride 
halvdelen eller mere af de menige 
bestyrelsesposter. Det underrepræsenterede 
køn bør derfor have mindst én 
bestyrelsespost i bestyrelser med tre eller 
fire menige bestyrelsesmedlemmer, mindst 
to bestyrelsesposter i bestyrelser med fem 
eller seks menige bestyrelsesmedlemmer 
og mindst tre bestyrelsesposter i bestyrelser 
med syv eller otte menige bestyrelses-

(24) Antallet af menige bestyrelsesposter, 
der skal til for at opfylde målet, kræver en 
yderligere præcisering, eftersom det i de 
fleste bestyrelser matematisk set kun er 
muligt enten at ligge over eller under en 
rimelig andel. Derfor skal antallet af 
bestyrelsesposter, der er nødvendige for at 
opfylde målet, være det antal, der ligger 
tættest på en rimelig andel. For at undgå 
diskrimination af det køn, der oprindeligt 
var overrepræsenteret, bør børsnoterede 
selskaber dog ikke være forpligtet til at 
udnævne medlemmer blandt det 
underrepræsenterede køn til at bestride 
halvdelen eller mere af de menige 
bestyrelsesposter. Det underrepræsenterede 
køn bør derfor have mindst én 
bestyrelsespost i bestyrelser med tre eller 
fire menige bestyrelsesmedlemmer, mindst 
to bestyrelsesposter i bestyrelser med fem 
eller seks menige bestyrelsesmedlemmer 
og mindst tre bestyrelsesposter i bestyrelser 
med syv eller otte menige bestyrelses-
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medlemmer. medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 37
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med denne 
retspraksis bør medlemsstaterne sikre, at 
udvælgelsen af de bedste kandidater til 
menige bestyrelsesposter bygger på en 
sammenlignende analyse af de enkelte 
kandidaters kvalifikationer på grundlag af 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier. Som eksempel på 
udvælgelseskriterier, som selskaberne kan 
anvende, kan nævnes erhvervserfaring fra 
ledelses- og/eller tilsynsopgaver, viden om 
bestemte områder, såsom økonomi, 
regnskab eller personaleledelse, ledelse, 
kommunikation og netværk. Der bør gives 
fortrinsstilling til kandidaten fra det 
underrepræsenterede køn, hvis den 
pågældende kandidat er lige så kvalificeret 
som kandidaten fra det modsatte køn med 
hensyn til egnethed, kundskaber og 
arbejdsindsats, og hvis en objektiv 
vurdering, hvor der tages højde for alle de 
kriterier, der er specifikke for de enkelte 
kandidater, ikke taler til fordel for en 
kandidat af det modsatte køn.

(26) I overensstemmelse med denne 
retspraksis bør medlemsstaterne sikre, at 
udvælgelsen af de bedste kandidater til 
menige bestyrelsesposter bygger på en
meddelelse om ledige stillinger, der åbner 
op for ansøgninger, og en
sammenlignende analyse af de enkelte 
kandidaters kvalifikationer på grundlag af 
forud fastsatte, klare, neutralt formulerede 
og utvetydige kriterier. Som eksempel på 
udvælgelseskriterier, som selskaberne kan 
anvende, kan nævnes erhvervserfaring fra 
ledelses- og/eller tilsynsopgaver, viden om 
bestemte områder, såsom økonomi, 
regnskab eller personaleledelse, ledelse, 
kommunikation og netværk. Der bør gives 
fortrinsstilling til kandidaten fra det 
underrepræsenterede køn, hvis den 
pågældende kandidat er lige så kvalificeret 
som kandidaten fra det modsatte køn med 
hensyn til egnethed, kundskaber og 
arbejdsindsats, og hvis en objektiv 
vurdering, hvor der tages højde for alle de 
kriterier, der er specifikke for de enkelte 
kandidater, ikke taler til fordel for en 
kandidat af det modsatte køn.

Or. en

Ændringsforslag 38
Malcolm Harbour



PE508.311v01-00 22/38 AM\933679DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Direktivet har til formål at forbedre 
kønsfordelingen i børsnoterede selskabers 
bestyrelser og dermed bidrage til, at 
princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som er en grundlæggende ret i 
Unionen, overholdes. Der bør derfor være
krav om, at børsnoterede selskaber på en 
vraget kandidats anmodning skal oplyse 
ikke bare, hvilke kvalifikationskriterier der 
lå til grund for udvælgelsen, men også 
hvilken objektiv, komparativ vurdering af 
disse kriterier og eventuelt hvilke 
overvejelser der talte for at vælge en 
kandidat, som ikke tilhører det 
underrepræsenterede køn. Disse 
begrænsninger i retten til privatliv med 
hensyn til behandling af 
personoplysninger, som anerkendes i 
chartrets artikel 7 og 8, og forpligtelsen for 
børsnoterede selskaber til på anmodning at 
give den vragede kandidat sådanne 
oplysninger er nødvendige og opfylder 
faktisk anerkendte mål af almen interesse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. De er derfor i 
overensstemmelse med kravene til sådanne 
begrænsninger, jf. chartrets artikel 52, stk. 
1, og Den Europæiske Unions Domstols 
retspraksis.

(28) Direktivet har til formål at forbedre 
kønsfordelingen i børsnoterede selskabers 
bestyrelser og dermed bidrage til, at 
princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som er en grundlæggende ret i 
Unionen, overholdes. Der bør derfor, hvis 
det er nødvendigt, være mulighed for, at 
børsnoterede selskaber på en vraget 
kandidats anmodning skal oplyse ikke 
bare, hvilke kvalifikationskriterier der lå til 
grund for udvælgelsen, men også hvilken 
objektiv, komparativ vurdering af disse 
kriterier og eventuelt hvilke overvejelser 
der talte for at vælge en kandidat, som ikke 
tilhører det underrepræsenterede køn. Disse 
begrænsninger i retten til privatliv med 
hensyn til behandling af 
personoplysninger, som anerkendes i 
chartrets artikel 7 og 8, og forpligtelsen for 
børsnoterede selskaber til på anmodning at 
give den vragede kandidat sådanne 
oplysninger er nødvendige og opfylder 
faktisk anerkendte mål af almen interesse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. De er derfor i 
overensstemmelse med kravene til sådanne 
begrænsninger, jf. chartrets artikel 52, stk. 
1, og Den Europæiske Unions Domstols 
retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 39
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Hvis en vraget kandidat af det (29) Hvis en vraget kandidat af det 



AM\933679DA.doc 23/38 PE508.311v01-00

DA

underrepræsenterede køn fremsætter 
formodningen om, at vedkommende er lige 
så kvalificeret som den udvalgte kandidat 
af det modsatte køn, bør der stilles krav til
det børsnoterede selskab om, at det 
påviser, at valget er korrekt.

underrepræsenterede køn fremsætter 
formodningen om, at vedkommende er lige 
så kvalificeret som den udvalgte kandidat 
af det modsatte køn, bør det børsnoterede 
selskab have mulighed for at påvise, at 
valget er korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 40
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør pålægge 
effektive sanktioner, der står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning, i tilfælde af at dette 
direktiv tilsidesættes, og som bl.a. kunne 
omfatte administrative bøder og en 
retsmyndigheds afgørelse om ugyldighed 
eller annullering af den udnævnelse eller 
det valg af menige bestyrelsesmedlemmer, 
som er foretaget i strid med de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 4, stk. 1.

(30) Medlemsstaterne bør pålægge 
effektive sanktioner, der står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning, i tilfælde af at dette 
direktiv tilsidesættes, og som bl.a. kunne 
omfatte administrative bøder og en 
retsmyndigheds afgørelse om ugyldighed 
eller annullering af den udnævnelse eller 
det valg af menige bestyrelsesmedlemmer, 
som er foretaget i strid med de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 4, stk. 1, herunder en afgørelse om 
tvungen opløsning truffet af en kompetent 
retsmyndighed i fuld overensstemmelse 
med de proceduremæssige 
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af 
alvorlige og gentagne overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 41
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør pålægge 
effektive sanktioner, der står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning, i tilfælde af at dette 
direktiv tilsidesættes, og som bl.a. kunne 
omfatte administrative bøder og en 
retsmyndigheds afgørelse om ugyldighed 
eller annullering af den udnævnelse eller 
det valg af menige bestyrelsesmedlemmer, 
som er foretaget i strid med de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 4, stk. 1.

(30) Medlemsstaterne bør pålægge 
effektive sanktioner, der står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning, i tilfælde af at dette 
direktiv tilsidesættes, og som bl.a. kunne 
omfatte administrative bøder og en 
retsmyndigheds afgørelse om ugyldighed 
eller annullering af den udnævnelse eller 
det valg af menige bestyrelsesmedlemmer, 
som er foretaget i strid med de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 4, stk. 1. Børsnoterede selskaber, 
som er etableret i Unionen, handler ikke i 
strid med dette direktivs bestemmelser i 
tilfælde af, at de ikke overholder målet på 
40 %. De overtræder imidlertid direktivet, 
hvis de ikke følger de procedurer, der er 
tilrettelagt med det formål at hjælpe dem 
med at opfylde målet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Eftersom kønsfordelingen i 
arbejdsstyrken har en direkte indflydelse 
på, hvor mange kandidater blandt det 
underrepræsenterede køn der er til 
rådighed, kan medlemsstaterne i de 
tilfælde, hvor det underrepræsenterede 
køn udgør mindre end 10 % af 
arbejdsstyrken, bestemme, at det 
pågældende selskab ikke behøver at 
opfylde kravet i direktivet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 43
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør stille krav til 
børsnoterede selskaber om, at de hvert år 
giver oplysninger om kønsfordelingen i 
deres bestyrelser, samt om, hvordan de 
formåede at opfylde målene i direktivet, til 
de kompetente nationale myndigheder, 
således at disse kan vurdere, hvilke 
fremskridt de enkelte børsnoterede 
selskaber har gjort for at skabe en ligelig 
kønsfordeling blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. Disse 
oplysninger bør offentliggøres, og hvis et 
selskab ikke har opfyldt målet, bør der 
medfølge en beskrivelse af de 
foranstaltninger, det har truffet og agter at 
træffe fremover for at opfylde målet.

(34) Medlemsstaterne bør stille krav til 
børsnoterede selskaber om, at de hvert år 
giver oplysninger om kønsfordelingen i 
deres bestyrelser, samt om, hvordan de 
formåede at opfylde målene i direktivet, til 
de kompetente nationale myndigheder, 
således at disse kan vurdere, hvilke 
fremskridt de enkelte børsnoterede 
selskaber har gjort for at skabe en ligelig 
kønsfordeling blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. Disse 
oplysninger bør offentliggøres på en 
hensigtsmæssig og let tilgængelig måde i 
årsberetningen og på webstedet, og hvis et 
selskab ikke har opfyldt målet, bør der 
medfølge en omfattende beskrivelse af de 
foranstaltninger, det har truffet og agter at 
træffe fremover for at opfylde målet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Nogle medlemsstater kan allerede 
have truffet foranstaltninger til at sikre en 
mere ligelig fordeling af mænd og kvinder 
i selskabsbestyrelser, inden dette direktiv 
træder i kraft. Sådanne medlemsstater bør 
have mulighed for at anvende disse 
foranstaltninger i stedet for de 

(35) Nogle medlemsstater kan allerede 
have truffet foranstaltninger til at sikre en 
mere ligelig fordeling af mænd og kvinder 
i selskabsbestyrelser, inden dette direktiv 
træder i kraft. Sådanne medlemsstater bør 
have mulighed for at anvende disse 
foranstaltninger i stedet for de 
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proceduremæssige krav til udnævnelser, 
såfremt de kan dokumentere, at disse 
foranstaltninger lige så effektivt opfylder 
målet om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter i børsnoterede 
selskaber senest den 1. januar 2020 eller 
senest den 1. januar 2018, hvis der er tale 
om børsnoterede selskaber, som er 
offentlige virksomheder.

proceduremæssige krav til udnævnelser, 
såfremt de kan dokumentere, at disse 
foranstaltninger lige så effektivt opfylder 
målet om, at det underrepræsenterede køn 
skal tegne sig for en rimelig andel af de 
menige bestyrelsesposter i børsnoterede 
selskaber senest den 1. januar 2020 eller 
senest den 1. januar 2018, hvis der er tale 
om børsnoterede selskaber, som er 
offentlige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 45
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv tager sigte på at sikre en 
mere ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder blandt menige medlemmer af 
børsnoterede selskabers bestyrelser ved at 
indføre foranstaltninger, som skal sikre, at 
der hurtigere gøres fremskridt med at opnå 
en ligelig kønsfordeling, samtidig med at 
selskaber får tilstrækkelig lang tid til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger.

Dette direktiv har til hensigt at opnå en 
mere ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder blandt menige medlemmer af 
børsnoterede selskabers bestyrelser ved at 
indføre foranstaltninger, som skal sikre, at 
der hurtigere gøres fremskridt med at opnå 
en ligelig kønsfordeling, samtidig med at 
selskaber får tilstrækkelig lang tid til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 46
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv tager sigte på at sikre en 
mere ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder blandt menige medlemmer af 

Dette direktiv tager sigte på at sikre en 
mere ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder blandt menige medlemmer af 
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børsnoterede selskabers bestyrelser ved at 
indføre foranstaltninger, som skal sikre, at 
der hurtigere gøres fremskridt med at opnå 
en ligelig kønsfordeling, samtidig med at 
selskaber får tilstrækkelig lang tid til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger.

børsnoterede selskabers bestyrelser ved at 
indføre foranstaltninger, som skal sikre, at 
der hurtigere gøres fremskridt med at opnå 
en ligelig kønsfordeling, som respekterer 
medlemsstaternes økonomiske og retlige 
rammer, samtidig med at selskaber får 
tilstrækkelig lang tid til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 47
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en positiv og velfungerende handlingsplan er der behov for øget gennemsigtighed 
i processens første fase. De mulige kandidater skal være klar over, at der er en ledig stilling, 
og at det er muligt at sende en ansøgning eller en interessetilkendegivelse. Ellers vil det være 
vanskeligt at overholde ansøgningsfristen og sikre, at kandidaturet meddeles på en klar måde 
i overensstemmelse med procedurerne herfor. Det vil ligeledes være vanskeligt at indgive en 
berettiget klage, hvis proceduren håndteres forkert.



PE508.311v01-00 28/38 AM\933679DA.doc

DA

Ændringsforslag 48
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber med bestyrelser, hvor personer af 
det underrepræsenterede køn tegner sig for 
mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter, foretager udnævnelsen 
til disse poster på grundlag af en 
sammenlignende analyse af hver kandidats 
kvalifikationer ved at anvende forud 
fastsatte, klare, neutralt formulerede og 
utvetydige kriterier med henblik på at opnå 

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

henblik på at opnå den pågældende 
procentsats senest den 1. januar 2020 eller 
senest den 1. januar 2018, hvis der er tale 
om børsnoterede selskaber, som er 
offentlige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 50
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, 
som er nødvendigt for at opfylde målet i 
stk. 1, skal udgøre en rimelig andel.

Or. en

Ændringsforslag 51
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

De kriterier, der anvendes til 
udnævnelsen i første afsnit, skal være 
klare, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende. Kriterierne fastsættes 
forud herfor og gøres tilgængelige for 
kandidaterne.

Or. en

Ændringsforslag 53
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
lovgivning det passende tidspunkt for 
udvælgelsesprocessen for menige 
bestyrelsesmedlemmer med det formål at 
opfylde målet i stk. 1 på den mest effektive 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 54
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis udvælgelsen i stk. 3 sker gennem
en afstemning blandt aktionærer eller 
medarbejdere, skal selskaberne sikre, at
der gives relevante oplysninger om de i 
direktivet fastsatte foranstaltninger, 
herunder sanktioner pålagt af selskabet 
på grund af manglende overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 55
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber på anmodning af en vraget 
kandidat har pligt til at informere om de 
kvalifikationskriterier, udvælgelsen bygger 
på, om den objektive komparative 
vurdering af disse kriterier, og hvor dette er 

4. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber på anmodning af en vraget 
kandidat, hvis det er nødvendigt, har
mulighed for at informere om de 
kvalifikationskriterier, udvælgelsen bygger 
på, om den objektive komparative 
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relevant, om de overvejelser, der talte for at 
vælge en kandidat af det modsatte køn.

vurdering af disse kriterier, og hvor dette er 
relevant, om de overvejelser, der talte for at 
vælge en kandidat af det modsatte køn.

Or. en

Ændringsforslag 56
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For store børsnoterede selskaber er arbejdsstyrken langt fra det eneste rekrutteringsgrundlag
for menige bestyrelsesmedlemmer. Ekstern rekruttering er en meget almindelig metode. Det 
giver derfor ikke mening at skabe en direkte forbindelse mellem arbejdsstyrkens kønsfordeling 
og muligheden for at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne. En sådan 
bestemmelse kan desuden skabe meget uhensigtsmæssige incitamenter for nogle selskaber til 
at undlade at opnå en mere ligelig kønsfordeling i arbejdsstyrken.

Ændringsforslag 57
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at børsnoterede 
selskaber afgiver individuelle tilsagn om en 
ligelig kønsfordeling i ledende 
bestyrelsesposter, som skal være opfyldt 
senest den 1. januar 2020 eller den 

1. Medlemsstaterne kan sikre, at 
børsnoterede selskaber afgiver individuelle 
tilsagn om en ligelig kønsfordeling i 
ledende bestyrelsesposter, som skal være 
opfyldt senest den 1. januar 2020 eller den 
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1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som er offentlige 
virksomheder.

1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som er offentlige 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 58
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav til de 
børsnoterede selskaber om, at de en gang 
om året [to år efter vedtagelsen) giver de 
kompetente nationale myndigheder 
oplysninger om kønsfordelingen i 
bestyrelserne, idet der skelnes mellem 
menige og ledende bestyrelsesposter, og 
om de foranstaltninger der er truffet for at 
opfylde målene i artikel 4, stk. 1, og i 
nærværende artikels stk. 1, og offentliggør 
disse oplysninger på en hensigtsmæssig og 
tilgængelig måde på deres websted.

2. Medlemsstaterne stiller krav til de 
børsnoterede selskaber om, at de en gang 
om året [to år efter vedtagelsen) giver de 
kompetente nationale myndigheder 
oplysninger om kønsfordelingen i 
bestyrelserne, idet der skelnes mellem 
menige og ledende bestyrelsesposter, og 
om de foranstaltninger der er truffet for at 
opfylde målene i artikel 4, stk. 1, og i 
nærværende artikels stk. 1, og offentliggør 
disse oplysninger på en hensigtsmæssig og
let tilgængelig måde i årsberetningen og
på deres websted.

Or. en

Ændringsforslag 59
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et børsnoteret selskab ikke opfylder 
målene i artikel 4, stk. 1, eller de 
individuelle tilsagn, det har givet i medfør 
af stk. 1 i nærværende artikel, skal det 
fremgå af de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 2, hvorfor målene eller tilsagnene 

3. Hvis et børsnoteret selskab ikke opfylder 
målene i artikel 4, stk. 1, eller de 
individuelle tilsagn, det har givet i medfør 
af stk. 1 i nærværende artikel, skal det 
fremgå tydeligt af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, hvorfor målene eller 
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ikke er opfyldt, samt hvilke 
foranstaltninger selskabet hidtil har truffet 
eller agter at træffe for at opfylde målene 
eller tilsagnene.

tilsagnene ikke er opfyldt, samt hvilke 
foranstaltninger selskabet hidtil har truffet 
eller agter at træffe for at opfylde målene 
eller tilsagnene.

Or. en

Ændringsforslag 60
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en retsmyndigheds afgørelse om 
ugyldighed eller annullering af den 
udnævnelse eller det valg af menige 
bestyrelsesmedlemmer, som er foretaget i 
strid med de nationale bestemmelser, der er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1.

(b) en retsmyndigheds afgørelse om 
ugyldighed eller annullering af den 
udnævnelse eller det valg af menige 
bestyrelsesmedlemmer, som er foretaget i 
strid med de nationale bestemmelser, der er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1.
Afgørelser om ugyldighed eller 
annullering af udnævnelse eller valg af 
menige bestyrelsesmedlemmer bør ikke 
have konsekvenser for gyldigheden af de 
beslutninger, som bestyrelsen har truffet.

Or. en

Ændringsforslag 61
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en afgørelse om tvungen opløsning 
truffet af en kompetent retsmyndighed i 
fuld overensstemmelse med de 
proceduremæssige 
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af 
alvorlige og gentagne overtrædelser.
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Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at medlemsstaterne har flere muligheder for at indføre en troværdig 
sanktionsordning på nationalt plan.

Ændringsforslag 62
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 4, stk. 6 og 7, 
kan medlemsstater, som allerede inden 
direktivets ikrafttrædelse har truffet 
foranstaltninger til at sikre en mere ligelig 
fordeling af mænd og kvinder i de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber, 
suspendere anvendelsen af de 
proceduremæssige krav vedrørende 
udnævnelser i artikel 4, stk. 1, 3, 4, og 5, 
forudsat at det kan dokumenteres, at disse 
foranstaltninger gør det muligt for 
medlemmer af det underrepræsenterede 
køn at bestride mindst 40 % af de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber 
senest den 1. januar 2020 eller senest den 
1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, der er offentlige 
virksomheder.

En medlemsstat, som allerede inden 
direktivets ikrafttrædelse har søgt at opnå
en mere ligelig fordeling af mænd og 
kvinder i de menige bestyrelsesposter eller
i de ledende bestyrelsesposter (ledende og 
menige) i børsnoterede selskaber, kan
suspendere anvendelsen af artikel 4, 5 og 6 
i dette direktiv, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, der er offentlige 
virksomheder, og hvis medlemmerne af 
det underrepræsenterede køn i gennemsnit 
bestrider mindst 40 % af de menige 
bestyrelsesposter eller en tredjedel af de 
ledende bestyrelsesposter (ledende og 
menige) i sådanne børsnoterede selskaber 
senest den 1. januar 2020 eller senest den 
1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, der er offentlige 
virksomheder. 

En medlemsstat, der er omfattet af dette 
stykke, underretter Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 63
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 4, stk. 6 og 7, kan 
medlemsstater, som allerede inden 
direktivets ikrafttrædelse har truffet 
foranstaltninger til at sikre en mere ligelig 
fordeling af mænd og kvinder i de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber, 
suspendere anvendelsen af de 
proceduremæssige krav vedrørende 
udnævnelser i artikel 4, stk. 1, 3, 4, og 5, 
forudsat at det kan dokumenteres, at disse 
foranstaltninger gør det muligt for 
medlemmer af det underrepræsenterede 
køn at bestride mindst 40 % af de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber 
senest den 1. januar 2020 eller senest den 
1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, der er offentlige 
virksomheder.

Med forbehold af artikel 4, stk. 6 og 7, kan 
medlemsstater, som allerede inden 
direktivets ikrafttrædelse har truffet 
foranstaltninger til at sikre en mere ligelig 
fordeling af mænd og kvinder i de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber, 
suspendere anvendelsen af de 
proceduremæssige krav vedrørende 
udnævnelser i artikel 4, stk. 1, 3, 4, og 5, 
forudsat at det kan dokumenteres, at disse 
foranstaltninger gør det muligt for 
medlemmer af det underrepræsenterede 
køn at bestride en rimelig andel af de 
menige bestyrelsesposter i børsnoterede 
selskaber senest den 1. januar 2020 eller 
senest den 1. januar 2018, hvis der er tale 
om børsnoterede selskaber, der er 
offentlige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 64
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fremlægger senest den 
1. januar 2016 et forslag til indarbejdning 
af ikke-børsnoterede selskaber, som ikke 
er SMV'er, i dette direktivs 
anvendelsesområde. Forslaget kan 
inddrage bestemmelser, som afspejler 
selskabernes særlige kendetegn og 
forskellige karakter.

Or. en

Begrundelse

I princippet er der ingen gode argumenter for at udelukke store ikke-børsnoterede selskaber 
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fra direktivets anvendelsesområde. Disse selskaber opererer ofte på tværs af grænserne og 
har en stærk indflydelse på økonomien og et samfunds kønssituation. En udelukkelse af disse 
selskaber vil derimod skabe yderst uhensigtsmæssige incitamenter for disse selskaber til 
"afnotering" eller manglende børsnotering. I praksis skal der gøres en ekstra indsats for på 
passende vis at inddrage de ikke-børsnoterede selskaber i lyset af deres særlige karakter og 
alsidighed.

Ændringsforslag 65
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, som i henhold til artikel 8, 
stk. 3, har suspenderet anvendelsen af de 
proceduremæssige krav vedrørende 
udnævnelser i artikel 4, stk. 1, 3, 4, og 5, 
meddeler i den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, oplysninger, som dokumenterer de 
konkrete resultater, der er opnået ved de 
nationale foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 3. 
Kommissionen offentliggør dernæst en 
særlig rapport, hvori den vurderer, om 
disse foranstaltninger effektivt sætter 
medlemmer af det underrepræsenterede 
køn i stand til at bestride mindst 40 % af de 
menige bestyrelsesposter senest den
1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som er offentlige 
virksomheder, og senest den 
1. januar 2020, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som ikke er 
offentlige virksomheder. Kommissionen 
fremlægger senest den 1. juli 2017 den 
første af disse rapporter, og de 
efterfølgende rapporter fremlægges inden 
for seks måneder regnet fra indgivelsen af 
de respektive nationale rapporter, jf. stk. 1.

Medlemsstater, som i henhold til artikel 8, 
stk. 3, har suspenderet anvendelsen af de 
proceduremæssige krav vedrørende 
udnævnelser i artikel 4, stk. 1, 3, 4, og 5, 
meddeler i den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, oplysninger, som dokumenterer de 
konkrete resultater, der er opnået ved de 
nationale foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 3. 
Kommissionen offentliggør dernæst en 
særlig rapport, hvori den vurderer, om 
disse foranstaltninger effektivt sætter 
medlemmer af det underrepræsenterede 
køn i stand til at bestride en rimelig andel
af de menige bestyrelsesposter senest den
1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som er offentlige 
virksomheder, og senest den 
1. januar 2020, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som ikke er 
offentlige virksomheder. Kommissionen 
fremlægger senest den 1. juli 2017 den 
første af disse rapporter, og de 
efterfølgende rapporter fremlægges inden 
for seks måneder regnet fra indgivelsen af 
de respektive nationale rapporter, jf. stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager anvendelsen af 
direktivet op til revision og aflægger 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest den 31. december 2021 og derefter 
hvert andet år. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i direktivet er opfyldt.

3. Kommissionen tager anvendelsen af 
direktivet op til revision og aflægger 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest den 1. juli 2018 og derefter hvert 
andet år. Kommissionen vurderer navnlig, 
om målene i direktivet er opfyldt.

Or. en


