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Amendement 10
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
157, lid 3,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 19,

Or. en

Amendement 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De EU-instellingen en –
agentschappen dienen het goede 
voorbeeld te geven door het 
genderevenwicht te verbeteren. De 
beginselen van deze richtlijn moeten 
worden opgenomen in de regels 
betreffende de interne 
aanwervingsprocedures van de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en 
alle EU-instellingen en –agentschappen, 
met inbegrip van de Europese Centrale 
Bank. In alle EU-instellingen moet een 
efficiënter genderbeleid worden 
ontwikkeld zodat hiervan invloed uitgaat 
op de aanwerving voor, de scholing in en 
het dagelijks functioneren van de 
verschillende EU-instellingen. Hiertoe 
zien de instellingen erop toe dat er bij de 
aanwerving van hoger management, met 
inbegrip van directeuren-generaal, 
directeuren en afdelingshoofden, op 
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genderevenwicht wordt gelet.

Or. en

Amendement 12
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Een betere afspiegeling van de 
samenleving in de raden van bestuur door 
genderevenwicht zou ertoe leiden dat de 
betrokken ondernemingen een breder 
begrip hebben van de behoeften en het 
economisch gedrag van de consument, 
waardoor zij vraag en aanbod beter op 
elkaar kunnen afstemmen, wat er weer 
voor zorgt dat de interne markt beter 
functioneert.

Or. en

Amendement 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Het is van essentieel belang dat het 
management van de Commissie, als 
uitvoerend EU-orgaan, zijn 
genderevenwicht verbetert, zodat de 
Europese burgers beter vertegenwoordigd 
zijn. De lidstaten worden dan ook verzocht 
voor iedere post in het college van 
commissarissen zowel mannelijke als 
vrouwelijke kandidaten voor te dragen, 
teneinde in de Commissie als college een 
genderevenwicht tot stand te brengen.



AM\933679NL.doc 5/40 PE508.311v01-00

NL

Or. en

Amendement 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) De Europese Centrale Bank 
(ECB), het Europees Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFS) – met 
inbegrip van het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ESRB) – en de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) 
dienen zich te houden aan alle aspecten 
van gelijkheid en bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht. De 
raden van toezicht van de ESA’s dienen te 
worden aangemoedigd om op de 
desbetreffende hoorzitting in het 
Europees Parlement een uit 
genderoogpunt evenwichtige lijst van 
kandidaten voor te leggen voor de functies 
van voorzitters en uitvoerende 
bestuurders. De definitieve selectie voor 
deze functies dient een evenwichtige man-
vrouwverhouding weer te geven. Ook is 
het van belang dat de stuurgroep en de 
adviescomités van het ESRB evenwichtig 
bezet zijn.

Or. en

Amendement 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) De raad van toezicht van de 
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Europese Centrale Bank (ECB), met 
inbegrip van de functies van voorzitter en 
vicevoorzitter, dient vanuit genderoogpunt 
evenwichtig bezet te zijn. Indien er een 
vacature bij de ECB-directie is, dienen de 
lidstaten die de euro als valuta hebben 
ingevoerd, ertoe te worden aangespoord 
een mannelijke en een vrouwelijke 
kandidaat voor de vacature voor te 
dragen. Ook moeten de lidstaten ertoe 
worden aangezet vrouwen te benoemen 
als president van de nationale centrale 
bank (NCB), zodat er een 
genderevenwicht tot stand komt in de raad 
van bestuur en de algemene raad van de 
ECB en het algemene bestuur van het 
ESRB.

Or. en

Amendement 16
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het vrouwelijk talent dat voorhanden is, 
zou het rendement van onderwijs 
aanmerkelijk stijgen, zowel voor 
individuele personen als voor de publieke 
sector. De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de raden van bestuur van 
beursgenoteerde ondernemingen in de EU 
is een gemiste kans om de economieën van 
de lidstaten als geheel tot duurzame 
langetermijngroei te brengen.

Or. en

Amendement 17
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ondanks de bestaande EU-wetgeving 
ter voorkoming en bestrijding van 
discriminatie op basis van geslacht, de 
aanbevelingen van de Raad die er specifiek 
toe strekken de betrokkenheid van vrouwen 
bij de economische besluitvorming te 
vergroten en de acties op EU-niveau ter 
bevordering van zelfregulering, blijft in de 
hele Unie het aantal vrouwen in de 
hoogste besluitvormingsorganen van 
ondernemingen nog altijd ver achter bij
het aantal mannen. In de particuliere 
sector, en met name bij beursgenoteerde 
ondernemingen, is dit gebrek aan een 
evenwichtige man-vrouwverhouding 
bijzonder uitgesproken en urgent. Volgens 
de belangrijkste indicator die de 
Commissie gebruikt voor de 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in raden van bestuur, is het 
percentage vrouwen dat op topniveau 
betrokken is bij de zakelijke 
besluitvorming nog altijd bijzonder laag. In 
januari 2012 werd bij de grootste 
beursgenoteerde ondernemingen in de 

(10) Ondanks de bestaande EU-wetgeving 
ter voorkoming en bestrijding van 
discriminatie op basis van geslacht, de 
aanbevelingen van de Raad die er specifiek 
toe strekken de betrokkenheid van vrouwen 
bij de economische besluitvorming te 
vergroten en de acties op EU-niveau ter 
bevordering van zelfregulering, blijven in 
de hele Unie vrouwen in de hoogste 
besluitvormingsorganen van 
ondernemingen nog altijd sterk
ondervertegenwoordigd ten opzichte van
mannen. In de particuliere sector, en met 
name bij beursgenoteerde ondernemingen, 
is dit gebrek aan een evenwichtige man-
vrouwverhouding bijzonder uitgesproken 
en urgent. Volgens de belangrijkste 
indicator die de Commissie gebruikt voor 
de vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in raden van bestuur, is het 
percentage vrouwen dat op topniveau 
betrokken is bij de zakelijke 
besluitvorming nog altijd bijzonder laag. In 
januari 2012 werd bij de grootste 
beursgenoteerde ondernemingen in de 



PE508.311v01-00 8/40 AM\933679NL.doc

NL

lidstaten gemiddeld slechts 13,7% van de 
bestuurszetels door een vrouw bekleed. 
Van de niet-uitvoerende bestuursleden was 
slechts 15% vrouw.

lidstaten gemiddeld slechts 13,7% van de 
bestuurszetels door een vrouw bekleed. 
Van de niet-uitvoerende bestuursleden was 
slechts 15% vrouw.

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ondanks de bestaande EU-wetgeving 
ter voorkoming en bestrijding van 
discriminatie op basis van geslacht, de 
aanbevelingen van de Raad die er specifiek 
toe strekken de betrokkenheid van vrouwen 
bij de economische besluitvorming te 
vergroten en de acties op EU-niveau ter 
bevordering van zelfregulering, blijft in de 
hele Unie het aantal vrouwen in de hoogste 
besluitvormingsorganen van 
ondernemingen nog altijd ver achter bij het 
aantal mannen. In de particuliere sector, en 
met name bij beursgenoteerde 
ondernemingen, is dit gebrek aan een 
evenwichtige man-vrouwverhouding 
bijzonder uitgesproken en urgent. Volgens 
de belangrijkste indicator die de 
Commissie gebruikt voor de 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in raden van bestuur, is het 
percentage vrouwen dat op topniveau 
betrokken is bij de zakelijke 
besluitvorming nog altijd bijzonder laag. In 
januari 2012 werd bij de grootste 
beursgenoteerde ondernemingen in de 
lidstaten gemiddeld slechts 13,7% van de 
bestuurszetels door een vrouw bekleed. 
Van de niet-uitvoerende bestuursleden was 
slechts 15% vrouw.

(10) Ondanks de bestaande EU-wetgeving 
ter voorkoming en bestrijding van 
discriminatie op basis van geslacht, de 
aanbevelingen van de Raad die er specifiek 
toe strekken de betrokkenheid van vrouwen 
bij de economische besluitvorming te 
vergroten en de acties op EU-niveau ter 
bevordering van zelfregulering, blijft in de 
hele Unie het aantal vrouwen in de hoogste 
besluitvormingsorganen van 
ondernemingen nog altijd ver achter bij het 
aantal mannen. In de particuliere sector is 
dit gebrek aan een evenwichtige man-
vrouwverhouding bijzonder uitgesproken 
en urgent, hoewel sommige EU-
instellingen en -agentschappen, zoals de 
Europese Centrale Bank, eveneens een 
groot gebrek aan genderevenwicht laten 
zien. Volgens de belangrijkste indicator die 
de Commissie gebruikt voor de 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in raden van bestuur, is het 
percentage vrouwen dat op topniveau 
betrokken is bij de zakelijke 
besluitvorming nog altijd bijzonder laag. In 
januari 2012 werd bij de grootste 
beursgenoteerde ondernemingen in de 
lidstaten gemiddeld slechts 13,7% van de 
bestuurszetels door een vrouw bekleed. 
Van de niet-uitvoerende bestuursleden was 
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slechts 15% vrouw.

Or. en

Amendement 19
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het percentage vrouwen in raden van 
bestuur stijgt heel langzaam: de laatste 
jaren met gemiddeld amper 0,6 
procentpunt per jaar. De mate van 
vooruitgang verschilt per lidstaat en heeft 
tot sterk uiteenlopende resultaten geleid. Er 
werd veel grotere vooruitgang 
geconstateerd in de lidstaten die bindende 
maatregelen hadden ingevoerd. De 
discrepantie tussen de lidstaten zal naar 
verwachting nog groter worden, omdat zij 
er ieder voor zich op heel verschillende 
manieren voor proberen te zorgen dat het 
percentage vrouwen in raden van bestuur 
stijgt.

(11) Het percentage vrouwen in raden van 
bestuur stijgt heel langzaam: de laatste 
jaren met gemiddeld amper 0,6
procentpunt per jaar. De mate van 
vooruitgang verschilt per lidstaat en heeft 
tot sterk uiteenlopende resultaten geleid. Er 
werd veel grotere vooruitgang 
geconstateerd in de lidstaten die bindende 
maatregelen hadden ingevoerd. De 
discrepantie tussen de lidstaten kan nog 
groter worden, omdat zij er ieder voor zich 
op heel verschillende manieren voor 
proberen te zorgen dat het percentage 
vrouwen in raden van bestuur stijgt. De 
lidstaten worden derhalve aangemoedigd 
informatie te delen en goede praktijken 
uit te wisselen om betere resultaten te 
bereiken door praktische en effectieve 
maatregelen te treffen die specifiek 
gericht zijn op bevordering van het 
genderevenwicht.

Or. en

Amendement 20
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten strategieën 
ontwikkelen die gericht zijn op een 
sociaal-culturele verandering in hun 
benadering van het genderevenwicht door 
gebruik te maken van flexibele methoden 
om de participatiegraad van vrouwen in 
de bestuurslagen van ondernemingen aan 
te moedigen en door te stimuleren dat 
werkgevers voor proactieve benaderingen 
en acties kiezen. Dergelijke methoden 
zouden o.a. kunnen bestaan uit 
bevordering van flexibele werktijden, 
aanmoediging van gezinsvriendelijke 
werkplekken met toegang tot 
kinderopvang.

Or. en

Amendement 21
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Dat nationale regels inzake een 
evenwichtige man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen versnipperd zijn, onderling 
afwijken of geheel ontbreken, leidt niet 
alleen tot afwijkende percentages 
vrouwelijke niet-uitvoerende bestuursleden 
en tot verschillen in de mate waarin de 
lidstaten vooruitgang boeken; als Europese 
beursgenoteerde ondernemingen moeten 
voldoen aan uiteenlopende regels voor 
bedrijfsbestuur, belemmert dat ook de 
interne markt. Deze verschillen tussen 
wettelijke en op zelfregulering gebaseerde 
vereisten inzake de samenstelling van 
raden van bestuur kunnen beursgenoteerde 
ondernemingen met grensoverschrijdende 

(12) Dat nationale regels inzake een 
evenwichtige man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen versnipperd zijn, onderling 
afwijken of geheel ontbreken, leidt niet 
alleen tot afwijkende percentages 
vrouwelijke niet-uitvoerende bestuursleden 
en tot verschillen in de mate waarin de 
lidstaten vooruitgang boeken; als Europese 
beursgenoteerde ondernemingen moeten 
voldoen aan uiteenlopende regels voor 
bedrijfsbestuur, belemmert dat ook de 
interne markt. Deze verschillen tussen 
wettelijke en op zelfregulering gebaseerde 
vereisten inzake de samenstelling van 
raden van bestuur kunnen beursgenoteerde 
ondernemingen met grensoverschrijdende 
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activiteiten voor praktische problemen 
stellen, met name bij het oprichten van 
dochterondernemingen of bij fusies en 
overnames, maar kunnen ook kandidaten 
voor bestuurszetels parten spelen.

activiteiten voor praktische problemen 
stellen, met name bij het oprichten van 
dochterondernemingen of bij fusies en 
overnames, maar kunnen ook kandidaten 
voor bestuurszetels parten spelen. 
Desondanks moeten de bepalingen van de 
richtlijn worden gehandhaafd ongeacht 
de verschillende wijzen waarop niet-
uitvoerende bestuurders in de raden van 
bestuur van Europese ondernemingen 
worden geselecteerd;

Or. en

Amendement 22
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een van de belangrijkste factoren 
voor een correcte tenuitvoerlegging van 
onderstaande richtlijn is de mate waarin 
de criteria voor de selectie van niet-
uitvoerende bestuursleden worden 
gehanteerd. Deze criteria worden van te 
voren vastgesteld op volledig transparante 
wijze, zodat de vaardigheden van de 
kandidaten op eerlijke wijze worden 
beoordeeld ongeacht hun geslacht.

Or. en

Amendement 23
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn heeft niet tot doel de 
nationale wetgeving inzake de 
selectieprocedures en kwalificatiecriteria 
voor bestuursposities tot in detail te 
harmoniseren. Niettemin moeten er wel 
bepaalde minimumnormen worden 
ingevoerd met betrekking tot het vereiste 
dat beursgenoteerde ondernemingen met 
een raad van bestuur waarin de man-
vrouwverhouding onevenwichtig is, hun 
benoemingsbesluiten voor niet-
uitvoerende bestuursleden dienen te 

(14) Deze richtlijn heeft niet tot doel de 
nationale wetgeving inzake de 
selectieprocedures en kwalificatiecriteria 
voor bestuursposities tot in detail te 
harmoniseren. De lidstaten worden 
aangemoedigd de artikelen 2, 3 en 8 van 
het VEU te eerbiedigen, alsmede artikel 
21 van het Handvest van de grondrechten.
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baseren op een objectieve vergelijkende 
beoordeling van de kwalificaties van 
kandidaten in de zin van geschiktheid, 
bekwaamheid en beroepsprestaties, om bij 
deze bestuursleden een evenwichtige man-
vrouwverhouding tot stand te brengen. 
Alleen een maatregel op EU-niveau kan 
daadwerkelijk bijdragen tot gelijke 
concurrentievoorwaarden in de hele Unie 
en kan praktische problemen in het 
bedrijfsleven voorkomen.

Or. en

Amendement 25
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) De Unie dient derhalve te streven naar 
een hoger percentage vrouwen in raden van 
bestuur, teneinde de economische groei en 
het concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen te bevorderen en concrete 
gelijkheid van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot stand te brengen. Deze 
doelstelling moet actief worden 
nagestreefd, rekening houdend met het 
subsidiariteitsbeginsel.
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Or. en

Amendement 26
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen derhalve te gelden voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 
Daaronder worden in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen verstaan 
waarvan de effecten in één of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten. 
Deze ondernemingen zijn normbepalend 
voor de hele economie en hun werkwijzen 
worden in de regel door andere soorten 
ondernemingen nagevolgd. Gelet op hun 
publieke aard is het gerechtvaardigd om 
beursgenoteerde ondernemingen in het 
algemeen belang meer aan regels te 
onderwerpen.

(17) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen derhalve te gelden voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 
Daaronder worden in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen verstaan 
waarvan de effecten in één of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten. 
Deze ondernemingen zijn normbepalend 
voor de hele economie en hun werkwijzen 
worden in de regel door andere soorten 
ondernemingen nagevolgd. Gelet op hun 
publieke aard is het gerechtvaardigd om 
beursgenoteerde ondernemingen in het 
algemeen belang op adequate wijze aan 
regels te onderwerpen.

Or. en

Amendement 27
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen derhalve te gelden voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 

(17) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen derhalve te gelden voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 



AM\933679NL.doc 15/40 PE508.311v01-00

NL

Daaronder worden in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen verstaan 
waarvan de effecten in één of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten. 
Deze ondernemingen zijn normbepalend 
voor de hele economie en hun werkwijzen 
worden in de regel door andere soorten 
ondernemingen nagevolgd. Gelet op hun 
publieke aard is het gerechtvaardigd om 
beursgenoteerde ondernemingen in het 
algemeen belang meer aan regels te 
onderwerpen.

Daaronder worden in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen verstaan 
waarvan de effecten in één of meer 
lidstaten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten. 
Deze ondernemingen zijn normbepalend 
voor de hele economie en hun werkwijzen 
worden in de regel door andere soorten 
ondernemingen nagevolgd. 

Or. en

Amendement 28
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Niet-beursgenoteerde 
ondernemingen spelen ook een 
belangrijke rol in de economie. In 
principe dienen zij dan ook in de 
werkingssfeer van deze richtlijn te worden 
opgenomen. Aangezien er weinig bekend 
is over de gendersituatie in deze 
ondernemingen en aangezien er wellicht 
bijzondere bepalingen nodig zijn om 
rekening te houden met hun specifieke 
karakter en diverse aard in de 
verschillende lidstaten, moeten zij echter 
pas in een later stadium worden 
opgenomen. De Commissie moet daartoe 
een voorstel indienen nadat zij een 
diepgaand onderzoek heeft ingesteld naar 
alle relevante aspecten. 
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Or. en

Amendement 29
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de 
zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Dit geldt voor 
beursgenoteerde, en in een later stadium, 
niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Or. en

Amendement 30
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In meerdere lidstaten kan of moet 
volgens nationale regels of gebruiken een 
bepaald deel van de niet-uitvoerende 
bestuursleden worden benoemd of gekozen 
door het personeel van de onderneming 
en/of werknemersorganisaties. De 
kwantitatieve doelstellingen van deze 
richtlijn dienen te gelden voor alle niet-
uitvoerende bestuursleden, met inbegrip 
van werknemersvertegenwoordigers. 
Aangezien sommige niet-uitvoerende 
bestuursleden 
werknemersvertegenwoordiger zijn, dienen 
de praktische procedures ter 

(21) In meerdere lidstaten kan of moet 
volgens nationale regels of gebruiken een 
bepaald deel van de niet-uitvoerende 
bestuursleden worden benoemd of gekozen 
door het personeel van de onderneming 
en/of werknemersorganisaties. De 
kwantitatieve doelstellingen van deze 
richtlijn dienen te gelden voor alle niet-
uitvoerende bestuursleden, met inbegrip 
van werknemersvertegenwoordigers. 
Aangezien sommige niet-uitvoerende 
bestuursleden 
werknemersvertegenwoordiger zijn, dienen 
de praktische procedures ter 
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verwezenlijking van deze doelstellingen 
echter door de betrokken lidstaten te 
worden vastgesteld.

verwezenlijking van deze doelstellingen 
echter door de betrokken lidstaten te 
worden vastgesteld op basis van 
zorgvuldig en uitgebreid overleg met de 
sociale partners op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 31
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te worden verplicht 
passende procedures in te voeren om aan 
specifieke doelstellingen inzake de man-
vrouwverhouding in hun raden te voldoen. 
Beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
minder dan 40% van de niet-uitvoerende 
bestuursposities in de raad van bestuur 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, dienen 
de benoemingen op deze posities te 
baseren op een vergelijkende analyse van 
de kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, teneinde voornoemd 
percentage uiterlijk 1 januari 2020 te 
bereiken. Daarom bepaalt de richtlijn dat 
uiterlijk op die datum ten minste 40% van 
de niet-uitvoerende bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
name worden er dus geen specifieke 
kandidaten van bestuursposities uitgesloten 

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te worden verplicht 
passende procedures in te voeren om aan 
specifieke doelstellingen inzake de man-
vrouwverhouding in hun raden te voldoen. 
Beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
minder dan 40% van de niet-uitvoerende 
bestuursposities in de raad van bestuur 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, dienen 
de benoemingen op deze posities te 
baseren op een bekendmaking van een 
vacature en een vergelijkende analyse van 
de kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, teneinde voornoemd 
percentage uiterlijk 1 januari 2020 te 
bereiken. Daarom bepaalt de richtlijn dat 
uiterlijk op die datum ten minste 40% van 
de niet-uitvoerende bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald 
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
name worden er dus geen specifieke 
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of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om 
geschikte bestuursleden te kiezen.

kandidaten van bestuursposities uitgesloten 
of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om 
geschikte bestuursleden te kiezen.

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te worden verplicht 
passende procedures in te voeren om aan 
specifieke doelstellingen inzake de man-
vrouwverhouding in hun raden te voldoen. 
Beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
minder dan 40% van de niet-uitvoerende 
bestuursposities in de raad van bestuur 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, dienen 
de benoemingen op deze posities te 
baseren op een vergelijkende analyse van 
de kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, teneinde voornoemd 
percentage uiterlijk 1 januari 2020 te 
bereiken. Daarom bepaalt de richtlijn dat 
uiterlijk op die datum ten minste 40% van 
de niet-uitvoerende bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald 
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
name worden er dus geen specifieke 

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen passende procedures in te 
voeren om aan specifieke doelstellingen 
inzake de man-vrouwverhouding in hun 
raden te voldoen. Beursgenoteerde 
ondernemingen waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities in 
de raad van bestuur wordt bekleed door 
leden van het ondervertegenwoordigde 
geslacht, dienen de benoemingen op deze 
posities te baseren op een vergelijkende 
analyse van de kwalificaties van elke 
kandidaat door vooraf vastgestelde, 
heldere, neutraal geformuleerde en 
ondubbelzinnige criteria toe te passen, 
teneinde voornoemd percentage uiterlijk 1 
januari 2020 te bereiken. Daarom bepaalt 
de richtlijn dat uiterlijk op die datum ten 
minste 40% van de niet-uitvoerende 
bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald 
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
name worden er dus geen specifieke 



AM\933679NL.doc 19/40 PE508.311v01-00

NL

kandidaten van bestuursposities uitgesloten 
of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om 
geschikte bestuursleden te kiezen.

kandidaten van bestuursposities uitgesloten 
of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om
geschikte bestuursleden te kiezen.

Or. en

Amendement 33
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te worden verplicht
passende procedures in te voeren om aan 
specifieke doelstellingen inzake de man-
vrouwverhouding in hun raden te voldoen. 
Beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
minder dan 40% van de niet-uitvoerende 
bestuursposities in de raad van bestuur 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, dienen 
de benoemingen op deze posities te 
baseren op een vergelijkende analyse van 
de kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, teneinde voornoemd 
percentage uiterlijk 1 januari 2020 te 
bereiken. Daarom bepaalt de richtlijn dat 
uiterlijk op die datum ten minste 40% van 
de niet-uitvoerende bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald 
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
name worden er dus geen specifieke 

(22) In de Unie dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te worden aangemoedigd 
om te zorgen voor passende procedures om 
aan specifieke doelstellingen inzake de 
man-vrouwverhouding in hun raden te 
voldoen. Beursgenoteerde ondernemingen 
waarvan minder dan een redelijk aandeel
van de niet-uitvoerende bestuursposities in 
de raad van bestuur wordt bekleed door 
leden van het ondervertegenwoordigde 
geslacht, dienen de benoemingen op deze 
posities te baseren op een vergelijkende 
analyse van de kwalificaties van elke 
kandidaat door vooraf vastgestelde, 
heldere, neutraal geformuleerde en 
ondubbelzinnige criteria toe te passen, 
teneinde voornoemd percentage uiterlijk 1 
januari 2020 te bereiken. Daarom bepaalt 
de richtlijn dat uiterlijk op die datum een 
redelijk aandeel van de niet-uitvoerende 
bestuursleden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht moet 
zijn. Deze doelstelling heeft in beginsel 
alleen betrekking op de algehele diversiteit 
qua geslacht van niet-uitvoerende 
bestuursleden en speelt geen rol bij elke 
individuele keus voor een bepaald 
bestuurslid uit een grote pool van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Met 
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kandidaten van bestuursposities uitgesloten 
of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om 
geschikte bestuursleden te kiezen.

name worden er dus geen specifieke 
kandidaten van bestuursposities uitgesloten 
of specifieke bestuursleden aan 
ondernemingen of aandeelhouders 
opgedrongen. Het blijft dus aan de 
ondernemingen en aandeelhouders om 
geschikte bestuursleden te kiezen.

Or. en

Amendement 34
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Toine Manders
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij de vaststelling van het aantal niet-
uitvoerende bestuursposities dat nodig is 
ter verwezenlijking van de doelstelling 
moet worden uitgegaan van een redelijk 
aandeel.

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De vaststelling van het aantal niet-
uitvoerende bestuursposities dat nodig is 

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

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

Or. en

Amendement 37
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig die jurisprudentie 
dienen de lidstaten te waarborgen dat de 
kandidaten met de beste kwalificaties voor 
de positie van niet-uitvoerend bestuurslid 
worden geselecteerd op basis van een 
vergelijkende analyse van de kwalificaties 
van elke kandidaat die op vooraf 
opgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 

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

geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
berust. De ondernemingen zouden als 
selectiecriteria bijvoorbeeld kunnen kiezen 
voor werkervaring in bestuurlijke of 
toezichthoudende functies, kennis van 
specifieke relevante gebieden als financiën, 
administratief of personeelsbeheer, 
leidinggevende en communicatieve 
capaciteiten en netwerkvaardigheid. Er 
dient voorrang te worden gegeven aan de 
kandidaat van het ondervertegenwoordigde 
geslacht wanneer die kandidaat even 
gekwalificeerd is als de kandidaat van het 
andere geslacht qua geschiktheid,
competenties en beroepsprestaties en 
wanneer een objectieve beoordeling op 
grond van alle criteria die specifiek op de 
individuele kandidaat van toepassing zijn, 
de balans niet ten gunste van een kandidaat 
van het andere geslacht doet doorslaan.

Or. en

Amendement 38
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Deze richtlijn heeft een 
evenwichtigere man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen ten doel en moet zo helpen 
om gestalte te geven aan het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen vrouwen, 
dat als een grondrecht van de Unie is 
aangemerkt. Beursgenoteerde 
ondernemingen dienen derhalve te worden 
verplicht om een afgewezen kandidaat op 
diens verzoek niet alleen de bij de selectie 
gebruikte kwalificatiecriteria mee te delen, 
maar ook de objectieve vergelijkende 
beoordeling van die criteria en eventueel 
de overwegingen die de balans deden 

(28) Deze richtlijn heeft een 
evenwichtigere man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen ten doel en moet zo helpen 
om gestalte te geven aan het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen vrouwen, 
dat als een grondrecht van de Unie is 
aangemerkt. Beursgenoteerde 
ondernemingen dienen derhalve in staat te 
zijn om een afgewezen kandidaat zo nodig 
en op diens verzoek niet alleen de bij de 
selectie gebruikte kwalificatiecriteria mee 
te delen, maar ook de objectieve 
vergelijkende beoordeling van die criteria 
en eventueel de overwegingen die de 
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doorslaan in het voordeel van een 
kandidaat die niet van het 
ondervertegenwoordigde geslacht was. 
Deze inperkingen van het in de artikelen 7 
en 8 van het Handvest verankerde recht op 
eerbiediging van het privéleven met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en de verplichting voor 
beursgenoteerde ondernemingen om die 
informatie op verzoek te verstrekken aan 
de afgewezen kandidaat zijn nodig en 
stroken, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, met erkende 
doelstellingen van algemeen belang. Zij 
zijn dan ook in overeenstemming met de in 
artikel 52, lid 1, van het Handvest 
vastgestelde vereisten voor dergelijke 
inperkingen en met de betrokken 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

balans deden doorslaan in het voordeel van 
een kandidaat die niet van het 
ondervertegenwoordigde geslacht was. 
Deze inperkingen van het in de artikelen 7 
en 8 van het Handvest verankerde recht op 
eerbiediging van het privéleven met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en de verplichting voor 
beursgenoteerde ondernemingen om die 
informatie op verzoek te verstrekken aan 
de afgewezen kandidaat zijn nodig en 
stroken, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, met erkende 
doelstellingen van algemeen belang. Zij 
zijn dan ook in overeenstemming met de in 
artikel 52, lid 1, van het Handvest 
vastgestelde vereisten voor dergelijke 
inperkingen en met de betrokken 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wanneer een afgewezen kandidaat 
van het ondervertegenwoordigde geslacht 
stelt over gelijke kwalificaties te 
beschikken als de benoemde kandidaat van 
het andere geslacht, dient de 
beursgenoteerde onderneming te zijn
gehouden de juistheid van haar keus aan te 
tonen.

(29) Wanneer een afgewezen kandidaat 
van het ondervertegenwoordigde geslacht 
stelt over gelijke kwalificaties te 
beschikken als de benoemde kandidaat van 
het andere geslacht, dient de 
beursgenoteerde onderneming de juistheid 
van haar keus aan te kunnen tonen.

Or. en

Amendement 40
Anna Hedh
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten dienen doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties vast 
te stellen voor inbreuken op deze richtlijn; 
zo zou onder meer kunnen worden 
voorzien in administratieve boetes en 
nietigheid of nietigverklaring door een 
rechterlijke instantie van een benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen.

(30) De lidstaten dienen doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties vast 
te stellen voor inbreuken op deze richtlijn; 
zo zou onder meer kunnen worden 
voorzien in administratieve boetes en 
nietigheid of nietigverklaring door een 
rechterlijke instantie van een benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen alsmede gedwongen
ontbinding, op bevel van een bevoegde 
rechterlijke instantie, met volledige 
inachtneming van de passende 
procedurele waarborgen, in geval van 
ernstige en herhaaldelijke inbreuken.

Or. en

Amendement 41
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten dienen doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties vast 
te stellen voor inbreuken op deze richtlijn; 
zo zou onder meer kunnen worden 
voorzien in administratieve boetes en 
nietigheid of nietigverklaring door een 
rechterlijke instantie van een benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen..

(30) De lidstaten dienen doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties vast 
te stellen voor inbreuken op deze richtlijn; 
zo zou onder meer kunnen worden 
voorzien in administratieve boetes en 
nietigheid of nietigverklaring door een
rechterlijke instantie van een benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen. Beursgenoteerde 
ondernemingen die in de Unie zijn 
gevestigd zijn plegen geen inbreuk op deze 
richtlijn als zij er niet in slagen de 
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doelstelling van 40% te halen. Zij plegen 
echter wel inbreuk op deze richtlijn als zij 
nalaten de procedures te volgen die 
bedoeld zijn om hen te helpen deze 
doelstelling te halen.

Or. en

Amendement 42
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen beursgenoteerde 
ondernemingen te verplichten om de 
bevoegde nationale autoriteiten jaarlijks te 
informeren over de man-vrouwverhouding 
in hun raad van bestuur en over de wijze 
waarop zij erin zijn geslaagd om de 

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

doelstellingen van deze richtlijn te 
verwezenlijken; zo kunnen deze 
autoriteiten de vorderingen nagaan die elke 
afzonderlijke beursgenoteerde 
onderneming boekt bij het tot stand 
brengen van een evenwichtige man-
vrouwverhouding in haar raad van bestuur. 
Deze informatie moet op passende en 
gemakkelijk toegankelijke wijze in het 
jaarverslag worden bekendgemaakt en 
ingeval de betrokken onderneming de 
doelstelling niet heeft gehaald, ook een 
uitvoerige beschrijving omvatten van de 
maatregelen die de onderneming tot dusver 
heeft genomen en nog van plan is te nemen 
om in de toekomst aan de doelstelling te 
voldoen.

Or. en

Amendement 44
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Lidstaten kunnen eventueel al vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen hebben genomen om voor een 
evenwichtigere man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur te zorgen. De lidstaten 
waarvoor dat geldt, moeten de 
mogelijkheid hebben deze maatregelen toe 
te passen in plaats van de 
procedurevoorschriften inzake 
benoemingen. Daarvoor moeten zij echter 
kunnen aantonen dat maatregelen die zij 
hebben genomen net zo doeltreffend zijn 
om uiterlijk 1 januari 2020, of uiterlijk 1 
januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven, de 
doelstelling te bereiken in beursgenoteerde 
ondernemingen minstens 40% van de 
posities van niet-uitvoerend bestuurder 

(35) Lidstaten kunnen eventueel al vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen hebben genomen om voor een 
evenwichtigere man-vrouwverhouding in 
raden van bestuur te zorgen. De lidstaten 
waarvoor dat geldt, moeten de 
mogelijkheid hebben deze maatregelen toe 
te passen in plaats van de 
procedurevoorschriften inzake 
benoemingen. Daarvoor moeten zij echter 
kunnen aantonen dat maatregelen die zij 
hebben genomen net zo doeltreffend zijn 
om uiterlijk 1 januari 2020, of uiterlijk 1 
januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven, de 
doelstelling te bereiken in beursgenoteerde 
ondernemingen een redelijk aandeel van 
de posities van niet-uitvoerend bestuurder 
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door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht te laten 
bekleden.

door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht te laten 
bekleden.

Or. en

Amendement 45
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld die tot een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen bij niet-uitvoerende bestuursleden 
van beursgenoteerde ondernemingen 
moeten leiden door te voorzien in 
maatregelen die erop zijn gericht sneller tot 
een evenwichtige man-vrouwverhouding te 
komen en de ondernemingen voldoende 
tijd te bieden om de nodige regelingen te 
treffen.

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld met de bedoeling om een 
evenwichtiger vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen bij niet-uitvoerende 
bestuursleden van beursgenoteerde 
ondernemingen te bewerkstelligen door te 
voorzien in maatregelen die erop zijn 
gericht sneller tot een evenwichtige man-
vrouwverhouding te komen en de 
ondernemingen voldoende tijd te bieden 
om de nodige regelingen te treffen.

Or. en

Amendement 46
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld die tot een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen bij niet-uitvoerende bestuursleden 
van beursgenoteerde ondernemingen 
moeten leiden door te voorzien in 
maatregelen die erop zijn gericht sneller tot 
een evenwichtige man-vrouwverhouding te 

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld die tot een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen bij niet-uitvoerende bestuursleden 
van beursgenoteerde ondernemingen 
moeten leiden door te voorzien in 
maatregelen die erop zijn gericht sneller tot 
een evenwichtige man-vrouwverhouding te 
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komen en de ondernemingen voldoende 
tijd te bieden om de nodige regelingen te 
treffen.

komen, met inachtneming van de 
economie en het rechtskader van de 
lidstaat, en de ondernemingen voldoende 
tijd te bieden om de nodige regelingen te 
treffen.

Or. en

Amendement 47
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, de 
benoemingen op deze posities baseren op 
een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, opdat voornoemd percentage 
uiterlijk 1 januari 2020 wordt bereikt, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, de 
benoemingen op deze posities baseren op
een bekendmaking van een vacature en
een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, opdat voornoemd percentage 
uiterlijk 1 januari 2020 wordt bereikt, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven.

Or. en

Motivering

Wil het positieve discriminatiemodel werken, dan is er in de eerste fase van het proces meer
transparantie nodig. Mogelijke kandidaten moeten weten dat er een vacature komt en dat zij 
kunnen solliciteren of een blijk van belangstelling kunnen indienen. Anders zou het moeilijk 
worden om tijdig te kunnen solliciteren, om zich op duidelijke wijze kandidaat te kunnen 
stellen en in het algemeen de procedures in acht te nemen. En wordt het moeilijk, als er iets 
mis gaat, om een goed onderbouwde officiële klacht in te dienen.
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Amendement 48
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, de
benoemingen op deze posities baseren op 
een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen, opdat voornoemd percentage 
uiterlijk 1 januari 2020 wordt bereikt, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven.

1. "De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, 
benoemingen op deze posities baseren op 
een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere en neutraal 
geformuleerde criteria toe te passen die 
bedoeld zijn om ondernemingen te helpen
voornoemd percentage uiterlijk 1 januari 
2020 te bereiken, of uiterlijk 1 januari 
2018 in het geval van beursgenoteerde 
overheidsbedrijven."

Or. en

Amendement 49
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, de 
benoemingen op deze posities baseren op 
een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 

1. De lidstaten moedigen aan dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan een 
redelijk aandeel van de niet-uitvoerende 
bestuursposities wordt bekleed door leden 
van het ondervertegenwoordigde geslacht, 
de benoemingen op deze posities baseren 
op een vergelijkende analyse van de 
kwalificaties van elke kandidaat door 
vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
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toe te passen, opdat voornoemd percentage 
uiterlijk 1 januari 2020 wordt bereikt, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven.

toe te passen, opdat voornoemd percentage 
uiterlijk 1 januari 2020 wordt bereikt, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven.

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de vaststelling van het aantal niet-
uitvoerende bestuursposities dat nodig is 
ter verwezenlijking van de doelstelling 
moet worden uitgegaan van een redelijk 
aandeel.

Or. en

Amendement 51
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 zien de lidstaten erop toe dat bij 
de selectie van niet-uitvoerende 
bestuursleden bij gelijke kwalificaties wat 
betreft geschiktheid, deskundigheid en 
beroepsprestaties voorrang wordt gegeven 
aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, tenzij 
een objectieve beoordeling van alle criteria 
die specifiek op de individuele kandidaten 
van toepassing zijn, de balans doet uitslaan 
in het voordeel van een kandidaat van het 

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 kunnen de lidstaten 
aanmoedigen dat bij de selectie van niet-
uitvoerende bestuursleden bij gelijke 
kwalificaties wat betreft geschiktheid, 
deskundigheid en beroepsprestaties 
voorrang wordt gegeven aan de kandidaat 
van het ondervertegenwoordigde geslacht, 
tenzij een objectieve beoordeling van alle 
criteria die specifiek op de individuele 
kandidaten van toepassing zijn, de balans 
doet uitslaan in het voordeel van een 
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andere geslacht. kandidaat van het andere geslacht.

Or. en

Amendement 52
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 zien de lidstaten erop toe dat bij 
de selectie van niet-uitvoerende 
bestuursleden bij gelijke kwalificaties wat 
betreft geschiktheid, deskundigheid en 
beroepsprestaties voorrang wordt gegeven 
aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, tenzij 
een objectieve beoordeling van alle criteria 
die specifiek op de individuele kandidaten 
van toepassing zijn, de balans doet uitslaan 
in het voordeel van een kandidaat van het 
andere geslacht.

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 zien de lidstaten erop toe dat bij 
de selectie van niet-uitvoerende 
bestuursleden bij gelijke kwalificaties wat 
betreft geschiktheid, deskundigheid en 
beroepsprestaties voorrang wordt gegeven 
aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, tenzij 
een objectieve beoordeling van alle criteria 
die specifiek op de individuele kandidaten 
van toepassing zijn, de balans doet uitslaan 
in het voordeel van een kandidaat van het 
andere geslacht.

De in het eerste lid genoemde 
selectiecriteria moeten helder, transparant 
en non-discriminatoir zijn. Zij worden 
vooraf vastgesteld en aan iedere 
kandidaat bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 53
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen in hun 
wetgeving het passende stadium van de 
selectieprocedure van niet-uitvoerende 
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bestuurders vast om de in lid 1 bedoelde 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 54
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien de in lid 3 bedoelde selectie 
wordt gemaakt door middel van een 
stemming van de aandeelhouders of 
werknemers, zorgen de ondernemingen 
ervoor dat de stemgerechtigden over 
voldoende informatie beschikken met 
betrekking tot de maatregelen die in deze 
richtlijn zijn vastgesteld, met inbegrip van 
de sancties wegens niet-naleving.

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen worden
verplicht om een afgewezen kandidaat op 
diens verzoek niet alleen de bij de selectie 
gebruikte kwalificatiecriteria mee te delen, 
maar ook de objectieve vergelijkende 
beoordeling van die criteria en zo nodig de 
overwegingen die de balans deden 
doorslaan in het voordeel van een 
kandidaat van het andere geslacht.

4. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen in staat 
zijn om een afgewezen kandidaat zo nodig 
en op diens verzoek niet alleen de bij de 
selectie gebruikte kwalificatiecriteria mee 
te delen, maar ook de objectieve 
vergelijkende beoordeling van die criteria 
en zo nodig de overwegingen die de balans 
deden doorslaan in het voordeel van een 
kandidaat van het andere geslacht.
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Or. en

Amendement 56
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij grote beursgenoteerde ondernemingen worden de niet-uitvoerende leden van de raad van 
bestuur lang niet alleen uit het eigen personeel gerekruteerd. Er worden ook velen extern 
gerekruteerd. Om het genderevenwicht van het personeel rechtstreeks te koppelen aan een 
mogelijk genderevenwicht in de raad van bestuur is derhalve onzinnig. Bovendien zou van 
deze bepaling een zeer contraproductieve prikkel uitgaan voor bepaalde ondernemingen om 
het genderevenwicht onder het personeel niet te verbeteren.

Amendement 57
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen 
individuele verbintenissen met betrekking 
een evenwichtige man-vrouwverhouding 
bij uitvoerende bestuursleden aangaan en 
deze uiterlijk 1 januari 2020 zijn 
nagekomen, of uiterlijk 1 januari 2018 in 
het geval van beursgenoteerde 

1. De lidstaten kunnen erop toezien dat 
beursgenoteerde ondernemingen 
individuele verbintenissen met betrekking 
een evenwichtige man-vrouwverhouding 
bij uitvoerende bestuursleden aangaan en 
deze uiterlijk 1 januari 2020 zijn 
nagekomen, of uiterlijk 1 januari 2018 in 
het geval van beursgenoteerde 
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overheidsbedrijven. overheidsbedrijven.

Or. en

Amendement 58
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verplichten beursgenoteerde 
ondernemingen ertoe de bevoegde 
nationale autoriteiten met ingang van [twee 
jaar na vaststelling] eenmaal per jaar 
informatie verstrekken over de man-
vrouwverhouding in hun raad van bestuur 
en daarbij onderscheid maken tussen niet-
uitvoerende en uitvoerende bestuursleden, 
alsook over de maatregelen die zijn 
getroffen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 4, lid 1, en van 
lid 1 van dit artikel, en die informatie op 
een geschikte en toegankelijke wijze op 
hun website bekendmaken.

2. De lidstaten verplichten beursgenoteerde 
ondernemingen ertoe de bevoegde
nationale autoriteiten met ingang van [twee 
jaar na vaststelling] eenmaal per jaar 
informatie verstrekken over de man-
vrouwverhouding in hun raad van bestuur 
en daarbij onderscheid maken tussen niet-
uitvoerende en uitvoerende bestuursleden, 
alsook over de maatregelen die zijn 
getroffen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 4, lid 1, en van 
lid 1 van dit artikel, en die informatie op 
een geschikte en gemakkelijk 
toegankelijke wijze in het jaarverslag en 
op hun website bekendmaken.

Or. en

Amendement 59
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een beursgenoteerde onderneming 
niet voldoet aan de doelstellingen van 
artikel 4, lid 1, of haar eigen verbintenissen 
op grond van lid 1 van dit artikel niet 
nakomt, bevat de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde informatie de redenen hiervoor 

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

evenals een uitvoerige beschrijving van de 
maatregelen die de onderneming heeft 
genomen of van plan is te nemen om te 
voldoen aan de doelstellingen of de 
verbintenissen na te komen.

Or. en

Amendement 60
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nietigheid of nietigverklaring door een 
rechterlijke instantie van de benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen.

(b) nietigheid of nietigverklaring door een 
rechterlijke instantie van de benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden die niet strookt met de 
krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde 
nationale bepalingen. De nietigheid of 
nietigverklaring van de benoeming of 
verkiezing van niet-uitvoerende 
bestuursleden mag geen gevolgen hebben 
voor de geldigheid van de beslissingen die 
door de raad van bestuur worden 
genomen.

Or. en

Amendement 61
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) gedwongen ontbinding, op bevel 
van een bevoegde rechterlijke instantie, 
met volledige inachtneming van de 
procedurele waarborgen, in gevallen van 
ernstige en herhaaldelijke inbreuken.
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Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de lidstaten tal van mogelijkheden hebben om op 
nationaal niveau geloofwaardige sancties te treffen.

Amendement 62
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 4, leden 6 en 7,
mogen lidstaten die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn al 
maatregelen hebben genomen om een 
evenwichtigere vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen te waarborgen onder 
niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, de 
toepassing van de in artikel 4, leden 1, 3, 4 
en 5 opgenomen procedurele 
voorschriften inzake benoemingen 
opschorten, mits kan worden aangetoond 
dat deze maatregelen het de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht mogelijk 
maken om uiterlijk 1 januari 2020, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven, 
minstens 40% van de posities van niet-
uitvoerend bestuurder in beursgenoteerde 
ondernemingen te bekleden.

3. Een lidstaat die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn heeft 
gestreefd naar een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen onder niet-uitvoerende bestuurders 
of onder bestuurders in het algemeen 
(uitvoerende en niet-uitvoerende) van 
beursgenoteerde ondernemingen mag de 
toepassing van artikel 4, 5 en 6 van deze 
richtlijn opschorten met betrekking tot 
beursgenoteerde ondernemingen die 
overheidsbedrijven zijn, als die lidstaat 
van mening is dat de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht uiterlijk 
1 januari 2020, of uiterlijk 1 januari 2018 
in het geval van overheidsbedrijven 
gemiddeld minstens 40% van de posities 
van niet-uitvoerend bestuurder of een 
derde van de bestuurdersposities 
(uitvoerend of niet-uitvoerend) in het 
algemeen van dergelijke ondernemingen, 
zullen bekleden. 

Een lidstaat waarop dit lid van toepassing 
is, stelt de Commissie hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 63
Toine Manders
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 4, leden 6 en 7, 
mogen lidstaten die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn al 
maatregelen hebben genomen om een 
evenwichtigere vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen te waarborgen onder 
niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, de 
toepassing van de in artikel 4, leden 1, 3, 4 
en 5 opgenomen procedurele voorschriften 
inzake benoemingen opschorten, mits kan 
worden aangetoond dat deze maatregelen 
het de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht mogelijk 
maken om uiterlijk 1 januari 2020, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven, 
minstens 40% van de posities van niet-
uitvoerend bestuurder in beursgenoteerde 
ondernemingen te bekleden.

3. Onverminderd artikel 4, leden 6 en 7, 
mogen lidstaten die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn al 
maatregelen hebben genomen om een 
evenwichtigere vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen te waarborgen onder 
niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, de 
toepassing van de in artikel 4, leden 1, 3, 4 
en 5 opgenomen procedurele voorschriften 
inzake benoemingen opschorten, mits kan 
worden aangetoond dat deze maatregelen 
het de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht mogelijk 
maken om uiterlijk 1 januari 2020, of 
uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven, een 
redelijk aandeel van de posities van niet-
uitvoerend bestuurder in beursgenoteerde 
ondernemingen te bekleden.

Or. en

Amendement 64
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient uiterlijk 1 
januari 2016 een voorstel in om niet-
beursgenoteerde ondernemingen die geen 
kmo's zijn op te nemen in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Dit 
voorstel mag bepalingen bevatten die erop 
gericht zijn rekening te houden met de 
specifieke kenmerken en de verschillende 
aard van dergelijke ondernemingen.
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Or. en

Motivering

In principe zijn er geen goede argumenten om grote, niet-beursgenoteerde ondernemingen uit 
te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn. Omdat zij vaak grensoverschrijdend 
opereren, hebben deze ondernemingen een grote impact op de economie en de gendersituatie 
in een samenleving. Daarentegen zou er van hun uitsluiting een zeer negatieve prikkel 
uitgaan voor ondernemingen om niet langer aan de beurs genoteerd te staan of om niet naar 
de beurs te gaan. In de praktijk zal er echter nog meer werk moeten worden verricht om niet-
beursgenoteerde ondernemingen op adequate wijze op te nemen om rekening te houden met 
hun specifieke kenmerken en diverse karakter.

Amendement 65
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die krachtens artikel 8, lid 3, 
de toepassing van de in artikel 4, leden 1, 
3, 4 en 5 opgenomen procedurele 
voorschriften inzake benoemingen hebben 
opgeschort, nemen in de in lid bedoelde 
verslagen informatie op waaruit de 
concrete resultaten blijken die door middel 
van de in artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale maatregelen zijn bereikt. De 
Commissie zal vervolgens een speciaal 
verslag uitbrengen waarin wordt nagegaan 
of deze maatregelen het de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht 
inderdaad mogelijk maken om uiterlijk 1 
januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde bedrijven 
overheidsbedrijven, of uiterlijk 1 januari 
2020 in het geval van beursgenoteerde 
bedrijven die geen overheidsbedrijf zijn, 
minstens 40% van de posities van niet-
uitvoerend bestuurslid te bekleden. Het 
eerste van deze verslagen zal door de 
Commissie uiterlijk 1 juli 2017 worden 
uitgebracht. De volgende verslagen worden 
binnen zes maanden na de indiening 

2. Lidstaten die krachtens artikel 8, lid 3, 
de toepassing van de in artikel 4, leden 1, 
3, 4 en 5 opgenomen procedurele 
voorschriften inzake benoemingen hebben 
opgeschort, nemen in de in lid bedoelde 
verslagen informatie op waaruit de 
concrete resultaten blijken die door middel 
van de in artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale maatregelen zijn bereikt. De 
Commissie zal vervolgens een speciaal 
verslag uitbrengen waarin wordt nagegaan 
of deze maatregelen het de leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht 
inderdaad mogelijk maken om uiterlijk 1 
januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde bedrijven 
overheidsbedrijven, of uiterlijk 1 januari 
2020 in het geval van beursgenoteerde 
bedrijven die geen overheidsbedrijf zijn, 
een redelijk aandeel van de posities van 
niet-uitvoerend bestuurslid te bekleden. 
Het eerste van deze verslagen zal door de 
Commissie uiterlijk 1 juli 2017 worden 
uitgebracht. De volgende verslagen worden 
binnen zes maanden na de indiening 
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krachtens lid 1 van de respectieve nationale 
verslagen uitgebracht.

krachtens lid 1 van de respectieve nationale 
verslagen uitgebracht.

Or. en

Amendement 66
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert de uitvoering 
van deze richtlijn en doet het Europees 
Parlement en de Raad daarvan uiterlijk op 
31 december 2021 en vervolgens om de 
twee jaar verslag. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn.

3. De Commissie evalueert de uitvoering 
van deze richtlijn en doet het Europees 
Parlement en de Raad daarvan uiterlijk op 
1 juli 2018 en vervolgens om de twee jaar 
verslag. De Commissie beoordeelt met 
name of de doelstellingen van deze 
verordening verwezenlijkt zijn.

Or. en


