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Ändringsförslag 10
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 157.3,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 19,

Or. en

Ändringsförslag 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) EU:s institutioner och organ bör 
föregå med gott exempel när det gäller att 
skapa en jämnare könsfördelning. De 
principer som fastställs i detta direktiv bör 
införlivas i reglerna för de interna 
anställningsförfarandena inom 
Europeiska kommissionen, 
Europaparlamentet och samtliga 
EU-institutioner och EU-organ, 
inbegripet Europeiska centralbanken. 
Inom samtliga EU-institutioner måste 
effektivare jämställdhetsstrategier 
utarbetas för rekryteringen, 
fortbildningen och den dagliga 
verksamheten vid de olika 
EU-institutionerna. Institutionerna bör i 
detta syfte se till att en jämn 
könsfördelning uppnås i samband med 
rekryteringen av högre tjänstemän, 
inbegripet generaldirektörer, direktörer 
och enhetschefer.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En jämnare könsfördelning i 
styrelserna skulle på ett bättre sätt 
återspegla samhället och ge de berörda 
företagen en bredare bild av 
konsumenternas behov och ekonomiska 
beteende, vilket skulle göra det lättare för 
dem att matcha utbud och efterfrågan, 
och därigenom skulle den marknaden 
fungera mer effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Ledningen för kommissionen, som är 
EU:s verkställande organ, måste ha en 
jämnare könsfördelning för att i högre 
grad representera unionsmedborgarna. 
Medlemsstaterna uppmanas därför att till 
varje kommissionärspost nominera såväl 
manliga som kvinnliga kandidater, så att 
en jämn könsfördelning kan uppnås i 
kommissionskollegiet.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Europeiska centralbanken (ECB), det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn –
inbegripet Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) – och de 
europeiska tillsynsmyndigheterna bör 
uppfylla samtliga aspekter av jämställdhet 
och icke-diskriminering på grund av kön. 
De europeiska tillsynsmyndigheternas 
tillsynsstyrelser bör också uppmuntras att 
vid den relevanta utfrågningen i 
Europaparlamentet lägga fram en 
könsbalanserad förteckning över 
kandidaterna till ordförandeposterna och 
posterna som verkställande direktör. Den 
slutliga tillsättningen av dessa poster bör 
vara könsbalanserad. Det är också viktigt 
att ESRB:s styrkommitté och rådgivande 
kommittéer har en jämn könsfördelning.

Or. en

Ändringsförslag 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Europeiska centralbankens (ECB) 
tillsynsstyrelse, inbegripet dess ordförande 
och vice ordförande, bör ha en jämn 
könsfördelning. När en post blir ledig i 
ECB:s direktion bör de medlemsstater 
som har euron som valuta uppmuntras att 
nominera två kandidater – en man och en 
kvinna – till den lediga posten. 
Medlemsstaterna bör också uppmuntras 
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att tillsätta kvinnliga chefer för de 
nationella centralbankerna, för att skapa 
en jämn könsfördelning i ECB-rådet och 
ECB:s allmänna råd samt ESRB:s 
styrelse.

Or. en

Ändringsförslag 16
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 17
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kvinnorna utgör ännu idag bara en 
minoritet i näringslivets högsta 
beslutsfattande organ i unionen, trots en 
befintlig EU-lagstiftning som ska 
förebygga och motverka 
könsdiskriminering, rådets 
rekommendationer som särskilt inriktats på 
att öka kvinnors deltagande i det 
ekonomiska beslutsfattandet på EU-nivå 
och åtgärder för att stimulera 
självreglering. Den ojämna 
könsfördelningen är särskilt påtaglig och 
allvarlig i den privata sektorn, i synnerhet i 
de börsnoterade företagen. Kommissionens 
indikatorer på könsfördelningen i 
bolagsstyrelserna visar att andelen kvinnor 
som deltar i beslutsfattandet i ledande 
ställning i näringslivet fortfarande är 
mycket låg. I januari 2012 innehades i snitt 
bara 13,7 procent av styrelseposterna i 
medlemsstaternas största börsnoterade 
företag av kvinnor. Av de icke 
verkställande styrelseledamöterna var 
15 procent kvinnor.

(10) Kvinnorna är alltjämt
underrepresenterade i näringslivets högsta 
beslutsfattande organ i unionen, trots en 
befintlig EU-lagstiftning som ska 
förebygga och motverka 
könsdiskriminering, rådets 
rekommendationer som särskilt inriktats på 
att öka kvinnors deltagande i det 
ekonomiska beslutsfattandet på EU-nivå 
och åtgärder för att stimulera 
självreglering. Den ojämna 
könsfördelningen är särskilt påtaglig och 
allvarlig i den privata sektorn, i synnerhet i 
de börsnoterade företagen. Kommissionens 
indikatorer på könsfördelningen i 
bolagsstyrelserna visar att andelen kvinnor 
som deltar i beslutsfattandet i ledande 
ställning i näringslivet fortfarande är 
mycket låg. I januari 2012 innehades i snitt 
bara 13,7 procent av styrelseposterna i 
medlemsstaternas största börsnoterade 
företag av kvinnor. Av de icke 
verkställande styrelseledamöterna var 
15 procent kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kvinnorna utgör ännu idag bara en 
minoritet i näringslivets högsta 
beslutsfattande organ i unionen, trots en 

(10) Kvinnorna utgör ännu idag bara en 
minoritet i näringslivets högsta 
beslutsfattande organ i unionen, trots en 
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befintlig EU-lagstiftning som ska 
förebygga och motverka 
könsdiskriminering, rådets 
rekommendationer som särskilt inriktats på 
att öka kvinnors deltagande i det 
ekonomiska beslutsfattandet på EU-nivå 
och åtgärder för att stimulera 
självreglering. Den ojämna 
könsfördelningen är särskilt påtaglig och 
allvarlig i den privata sektorn, i synnerhet i 
de börsnoterade företagen. 
Kommissionens indikatorer på 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna visar 
att andelen kvinnor som deltar i 
beslutsfattandet i ledande ställning i 
näringslivet fortfarande är mycket låg. I 
januari 2012 innehades i snitt bara 
13,7 procent av styrelseposterna i 
medlemsstaternas största börsnoterade 
företag av kvinnor. Av de icke 
verkställande styrelseledamöterna var 
15 procent kvinnor.

befintlig EU-lagstiftning som ska 
förebygga och motverka 
könsdiskriminering, rådets 
rekommendationer som särskilt inriktats på 
att öka kvinnors deltagande i det 
ekonomiska beslutsfattandet på EU-nivå 
och åtgärder för att stimulera 
självreglering. Den ojämna 
könsfördelningen är särskilt påtaglig och 
allvarlig i den privata sektorn, även om 
könsobalansen inom vissa av 
EU:s institutioner och organ, t.ex. 
Europeiska centralbanken, också är högst 
problematisk. Kommissionens indikatorer 
på könsfördelningen i bolagsstyrelserna 
visar att andelen kvinnor som deltar i 
beslutsfattandet i ledande ställning i 
näringslivet fortfarande är mycket låg. I 
januari 2012 innehades i snitt bara 
13,7 procent av styrelseposterna i 
medlemsstaternas största börsnoterade 
företag av kvinnor. Av de icke 
verkställande styrelseledamöterna var 
15 procent kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 19
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 
förändras mycket långsamt, i snitt har den 
ökat med endast 0,6 procentenheter per år 
under de senaste åren. Ökningstakten i 
enskilda medlemsstater har varierat och har 
lett till kraftigt skilda resultat. Väsentligt 
större framsteg har gjorts i de 
medlemsstater som infört bindande 
bestämmelser. Skillnaderna mellan 
medlemsstaterna kommer troligen att öka, 
eftersom de enskilda länderna hanterar 

(11) Andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 
förändras mycket långsamt, i snitt har den 
ökat med endast 0,6 procentenheter per år 
under de senaste åren. Ökningstakten i 
enskilda medlemsstater har varierat och har 
lett till kraftigt skilda resultat. Väsentligt 
större framsteg har gjorts i de 
medlemsstater som infört bindande 
bestämmelser. Skillnaderna mellan 
medlemsstaterna skulle kunna öka, 
eftersom de enskilda länderna hanterar 
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frågan om kvinnlig representation i 
bolagsstyrelser på sinsemellan mycket 
olika sätt.

frågan om kvinnlig representation i 
bolagsstyrelser på sinsemellan mycket 
olika sätt. Parlamentet uppmuntrar därför 
medlemsstaterna utbyta information och 
sprida bästa praxis i syfte att uppnå bättre 
resultat genom att anta praktiska och 
effektiva åtgärder som är särskilt 
inriktade på att främja en jämn 
könsfördelning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör i sitt arbete för 
att uppnå en jämn könsfördelning anta 
strategier i riktning mot ett 
samhällskulturellt skifte genom att med 
mångsidiga insatser uppmuntra kvinnors 
deltagande i ledningshierarkin och 
arbetsgivarnas införande av proaktiva 
strategier och åtgärder. Bland sådana 
insatser skulle t.ex. kunna ingå att främja 
flexibla arbetstider, uppmuntra 
familjevänliga arbetsplatser och 
tillhandahålla barnomsorg.

Or. en

Ändringsförslag 21
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det splittrade rättsläget eller (12) Det splittrade rättsläget eller 
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avsaknaden av nationella bestämmelser om 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna i 
börsnoterade företag leder inte bara till 
skillnader i antalet kvinnliga icke 
verkställande styrelseledamöter och olika 
takt i jämställdhetsarbetet i 
medlemsstaterna, utan även till hinder på 
den inre marknaden i och med att helt olika 
krav ställs på de europeiska börsnoterade 
företagens företagsledning. Skillnaderna i 
de krav som ställs i lag och självreglering 
avseende sammansättningen på 
bolagsstyrelser kan ge praktiska problem 
för börsnoterade företag som är verksamma 
över gränserna, i synnerhet när de bildar 
dotterbolag eller i samband med fusioner 
eller bolagsöverlåtelser, liksom vid 
rekrytering av styrelseledamöter.

avsaknaden av nationella bestämmelser om
könsfördelningen i bolagsstyrelserna i 
börsnoterade företag leder inte bara till 
skillnader i antalet kvinnliga icke 
verkställande styrelseledamöter och olika 
takt i jämställdhetsarbetet i 
medlemsstaterna, utan även till hinder på 
den inre marknaden i och med att helt olika 
krav ställs på de europeiska börsnoterade 
företagens företagsledning. Skillnaderna i 
de krav som ställs i lag och självreglering 
avseende sammansättningen på 
bolagsstyrelser kan ge praktiska problem 
för börsnoterade företag som är verksamma 
över gränserna, i synnerhet när de bildar 
dotterbolag eller i samband med fusioner 
eller bolagsöverlåtelser, liksom vid 
rekrytering av styrelseledamöter. De 
bestämmelser som fastställs i direktivet 
bör dock verkställas, obeaktat 
skillnaderna i hur de europeiska 
bolagsstyrelserna väljer ut sina icke 
verkställande styrelseledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 22
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) En central förutsättning för ett 
korrekt genomförande av detta direktiv är 
att man faktiskt tillämpar kriterier vid 
valet av icke verkställande 
styrelseledamöter. Dessa kriterier skulle 
fastställas på förhand, med full insyn, och 
kandidaternas kompetenser skulle beaktas 
i lika utsträckning, oavsett kön.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det här direktivet syftar inte till att i 
detalj harmonisera nationell lagstiftning 
om urval och kriterier för bedömningen av 
meriter för styrelseledamöter. Men 
jämställdheten bland icke verkställande 
styrelseledamöter kräver att vissa 
minimikrav ställs på börsnoterade företag 
med sned könsfördelning så att de 

(14) Det här direktivet syftar inte till att i 
detalj harmonisera nationell lagstiftning 
om urval och kriterier för bedömningen av 
meriter för styrelseledamöter.
Medlemsstaterna uppmuntras att följa 
artiklarna 2, 3 och 8 i EU-fördraget samt 
artikel 21 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.
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rekryterar icke verkställande 
styrelseledamöter efter en objektiv 
jämförelse av de sökandes meriter med 
avseende på lämplighet, kompetens och 
yrkeserfarenhet. Endast insatser på 
EU-nivå kan i praktiken bidra till 
konkurrens på lika villkor inom hela 
unionen och förebygga praktiska problem 
i affärslivet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Därför bör EU försöka öka kvinnornas 
deltagande i bolagsstyrelserna, för att 
främja den ekonomiska tillväxten och de 
europeiska bolagens konkurrenskraft samt 
för att uppnå faktisk jämställdhet på 
arbetsmarknaden. Målet bör eftersträvas 
aktivt, samtidigt som hänsyn tas till 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Börsnoterade företag har en särskild 
ekonomisk tyngd, synlighet och påverkan 
på marknaden. Åtgärderna i detta direktiv 
bör därför tillämpas på sådana 
börsnoterade företag som bildats enligt en 
medlemsstats lagstiftning och vars 
överlåtbara värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i en eller 
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument. 
Sådana företag är normbildande för hela 
ekonomin och deras praxis kommer 
troligtvis att följas av andra typer av 
företag. De börsnoterade företagens 
offentliga karaktär motiverar en högre 
grad av reglering i allmänhetens intresse.

(17) Börsnoterade företag har en särskild 
ekonomisk tyngd, synlighet och påverkan 
på marknaden. Åtgärderna i detta direktiv 
bör därför tillämpas på sådana 
börsnoterade företag som bildats enligt en 
medlemsstats lagstiftning och vars 
överlåtbara värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i en eller
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument. 
Sådana företag är normbildande för hela 
ekonomin och deras praxis kommer 
troligtvis att följas av andra typer av 
företag. De börsnoterade företagens 
offentliga karaktär motiverar en adekvat
reglering i allmänhetens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 27
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Börsnoterade företag har en särskild 
ekonomisk tyngd, synlighet och påverkan 
på marknaden. Åtgärderna i detta direktiv 
bör därför tillämpas på sådana 
börsnoterade företag som bildats enligt en 
medlemsstats lagstiftning och vars 
överlåtbara värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i en eller 
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument.

(17) Börsnoterade företag har en särskild 
ekonomisk tyngd, synlighet och påverkan 
på marknaden. Åtgärderna i detta direktiv 
bör därför tillämpas på sådana 
börsnoterade företag som bildats enligt en 
medlemsstats lagstiftning och vars 
överlåtbara värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i en eller 
flera medlemsstater i den mening som 
avses i artikel 4.1 led 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument.
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Sådana företag är normbildande för hela 
ekonomin och deras praxis kommer 
troligtvis att följas av andra typer av 
företag. De börsnoterade företagens 
offentliga karaktär motiverar en högre 
grad av reglering i allmänhetens intresse.

Sådana företag är normbildande för hela 
ekonomin och deras praxis kommer 
troligtvis att följas av andra typer av 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 28
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Ej börsnoterade företag spelar 
också en viktig roll i ekonomin. De borde 
därför i princip också omfattas av 
direktivet. Eftersom könsfördelningen 
inom dessa företag i allmänhet inte är 
känd och eftersom det kanske skulle 
krävas särskilda bestämmelser för att 
återspegla deras specifika situation och 
skiftande karaktär inom och mellan 
medlemsstaterna bör de dock inte tas med 
förrän i ett senare skede. Kommissionen 
bör lägga fram ett förslag om detta efter 
det att den noggrant undersökt alla 
relevanta aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 29
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv bör inte tillämpas på 
sådana mikroföretag eller små och 

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

medelstora företag som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Detta undantag för 
små och medelstora företag bör gälla 
såväl börsnoterade som ej börsnoterade
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 30
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I många medlemsstater får eller måste 
en viss andel av de icke verkställande 
styrelseledamöterna utses eller väljas av 
företagets anställda och/eller 
fackföreningar i enlighet med nationell lag 
eller praxis. De kvantitativa målen i 
direktivet bör tillämpas på alla icke 
verkställande styrelseledamöter, även 
personalrepresentanter. Det är dock de 
berörda medlemsstaterna själva som bör 
fastställa närmare bestämmelser för hur 
målen ska nås, med tanke på att vissa icke 
verkställande styrelseledamöter är 
personalrepresentanter.

(21) I många medlemsstater får eller måste 
en viss andel av de icke verkställande 
styrelseledamöterna utses eller väljas av 
företagets anställda och/eller 
fackföreningar i enlighet med nationell lag 
eller praxis. De kvantitativa målen i 
direktivet bör tillämpas på alla icke 
verkställande styrelseledamöter, även 
personalrepresentanter. Det är dock de 
berörda medlemsstaterna själva som på 
grundval av noggranna och omfattande 
samråd med arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå bör fastställa närmare 
bestämmelser för hur målen ska nås, med 
tanke på att vissa icke verkställande 
styrelseledamöter är 
personalrepresentanter.

Or. en

Ändringsförslag 31
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör åläggas att vidta lämpliga åtgärder för 
att uppfylla vissa mål avseende 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Börsnoterade företag där färre än 
40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande 
analys av de sökandes meriter med hjälp av 
i förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att minst 40 procent av 
de icke verkställande styrelseledamöterna 
bör tillhöra det underrepresenterade könet 
senast det datumet. Målet avser i princip 
endast den övergripande könsfördelningen 
bland icke verkställande styrelseledamöter 
och ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör åläggas att vidta lämpliga åtgärder för 
att uppfylla vissa mål avseende 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Börsnoterade företag där färre än 
40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter genom att utlysa den 
vakanta posten så att det blir möjligt att 
söka den och göra en jämförande analys 
av de sökandes meriter med hjälp av i 
förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att minst 40 procent av 
de icke verkställande styrelseledamöterna 
bör tillhöra det underrepresenterade könet 
senast det datumet. Målet avser i princip 
endast den övergripande könsfördelningen 
bland icke verkställande styrelseledamöter 
och ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör åläggas att vidta lämpliga åtgärder för 

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla 
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att uppfylla vissa mål avseende 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Börsnoterade företag där färre än 40 
procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande 
analys av de sökandes meriter med hjälp av 
i förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att minst 40 procent av 
de icke verkställande styrelseledamöterna 
bör tillhöra det underrepresenterade könet 
senast det datumet. Målet avser i princip 
endast den övergripande könsfördelningen 
bland icke verkställande styrelseledamöter 
och ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

vissa mål avseende könsfördelningen i 
bolagsstyrelserna. Börsnoterade företag där 
färre än 40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande 
analys av de sökandes meriter med hjälp av 
i förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att minst 40 procent av 
de icke verkställande styrelseledamöterna 
bör tillhöra det underrepresenterade könet 
senast det datumet. Målet avser i princip 
endast den övergripande könsfördelningen 
bland icke verkställande styrelseledamöter 
och ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 33
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör åläggas att vidta lämpliga åtgärder för 
att uppfylla vissa mål avseende 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Börsnoterade företag där färre än 
40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande 

(22) De börsnoterade företagen i unionen 
bör uppmuntras att vidta lämpliga åtgärder 
för att uppfylla vissa mål avseende 
könsfördelningen i bolagsstyrelserna. 
Börsnoterade företag där färre än en rimlig 
procentuell andel av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet bör utse sådana 
styrelseledamöter efter en jämförande 
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analys av de sökandes meriter med hjälp av 
i förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att minst 40 procent av 
de icke verkställande styrelseledamöterna 
bör tillhöra det underrepresenterade könet 
senast det datumet. Målet avser i princip 
endast den övergripande könsfördelningen 
bland icke verkställande styrelseledamöter 
och ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

analys av de sökandes meriter med hjälp av 
i förväg fastställda, klara och tydliga, 
neutralt utformade och otvetydiga kriterier 
för att uppnå 40 procent senast den 
1 januari 2020. Därför fastställs i direktivet 
en målsättning på att en rimlig andel 
procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna bör tillhöra det 
underrepresenterade könet senast det 
datumet. Målet avser i princip endast den 
övergripande könsfördelningen bland icke 
verkställande styrelseledamöter och 
ingriper inte i det konkreta urvalet av 
enskilda sökande. I synnerhet utesluter 
målet inga särskilda sökande och ålägger 
inte heller företagen eller aktieägarna att 
utse vissa styrelseledamöter. Beslutet om 
vilka sökande som är lämpligast som 
styrelseledamöter ligger alltså kvar hos 
företagen och aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\933679SV.doc 19/37 PE508.311v01-00

SV

underrepresenterade könet kunna nås 
tidigare.

Or. en

Ändringsförslag 35
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Hur många icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att fullgöra 
målsättningarna bör vara en rimlig andel. 

Or. en
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Ändringsförslag 36
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med denna rättspraxis bör 
medlemsstaterna se till att de mest 
kompetenta sökande rekryteras som icke 

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

verkställande styrelseledamöter genom att 
den vakanta posten utlyses så att det blir 
möjligt att söka den och efter en 
jämförande analys av alla sökandes meriter 
mot i förväg fastställda tydliga, neutrala 
och otvetydiga urvalskriterier. Några 
exempel på urvalskriterier som företagen 
skulle kunna använda är till exempel 
erfarenhet av arbetsledning eller tillsyn, 
relevanta kunskaper om exempelvis 
ekonomi, revision eller 
personalförvaltning, ledarskaps- eller 
kommunikationsförmåga samt förmåga till 
nätverkande. När de sökande är lika 
meriterade bör sökande av det 
underrepresenterade könet få företräde, om 
de är lämpade, kompetenta, har 
yrkeserfarenhet och om en objektiv 
bedömning av alla enskilda sökandes 
meriter inte ger utslag för sökande av 
motsatt kön.

Or. en

Ändringsförslag 38
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Syftet med direktivet är att förbättra 
könssammansättningen i de börsnoterade 
företagens styrelser och därmed bidra till 
likabehandling av män och kvinnor, som är 
en grundläggande rättighet inom 
Europeiska unionen. De börsnoterade 
företagen bör därför åläggas att på begäran 
av en avvisad sökande redogöra inte bara 
för vilka kriterier som använts vid urvalet, 
utan också för hur den objektiva 
jämförelsen mellan dessa kriterier gått till 
och i lämpliga fall vilka omständigheter 
som gett utslag för en sökande som inte 
tillhör det underrepresenterade könet. 

(28) Syftet med direktivet är att förbättra 
könssammansättningen i de börsnoterade 
företagens styrelser och därmed bidra till 
likabehandling av män och kvinnor, som är 
en grundläggande rättighet inom 
Europeiska unionen. De börsnoterade 
företagen bör därför, om så krävs och på 
begäran av en avvisad sökande, kunna 
redogöra inte bara för vilka kriterier som 
använts vid urvalet, utan också för hur den 
objektiva jämförelsen mellan dessa 
kriterier gått till och i lämpliga fall vilka 
omständigheter som gett utslag för en 
sökande som inte tillhör det 
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Dessa begränsningar av den rätt till 
personlig integritet vid behandlingen av 
personuppgifter som stadfästs i artiklarna 7 
och 8 i stadgan, och de börsnoterade 
företagens skyldighet att på begäran från 
avvisade sökande tillhandahålla dessa 
upplysningar, är nödvändiga och förenliga 
med proportionalitetsprincipen, eftersom 
de eftersträvar mål av allmänt intresse. De 
är därmed förenliga med de krav som ställs 
på sådana inskränkningar i artikel 52.1 i 
stadgan och i rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol.

underrepresenterade könet. Dessa 
begränsningar av den rätt till personlig 
integritet vid behandlingen av 
personuppgifter som stadfästs i artiklarna 7 
och 8 i stadgan, och de börsnoterade 
företagens skyldighet att på begäran från 
avvisade sökande tillhandahålla dessa 
upplysningar, är nödvändiga och förenliga 
med proportionalitetsprincipen, eftersom 
de eftersträvar mål av allmänt intresse. De 
är därmed förenliga med de krav som ställs 
på sådana inskränkningar i artikel 52.1 i 
stadgan och i rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol.

Or. en

Ändringsförslag 39
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Om en sökande av det 
underrepresenterade könet kan göra troligt 
att hon eller han var lika meriterad som en 
sökande av motsatt kön som valts ut, bör 
det börsnoterade företaget åläggas att 
bevisa att urvalet skett på ett korrekt sätt.

(29) Om en sökande av det 
underrepresenterade könet kan göra troligt 
att hon eller han var lika meriterad som en 
sökande av motsatt kön som valts ut, bör 
det börsnoterade företaget kunna bevisa att 
urvalet skett på ett korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 
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sanktioner för åsidosättande av 
skyldigheterna enligt detta direktiv som 
bland annat kan omfatta straffavgifter, 
ogiltigförklaring eller upphävande av en 
utnämning eller val till icke verkställande 
styrelseledamot som skett i strid med de 
nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med artikel 4.1.

sanktioner för åsidosättande av
skyldigheterna enligt detta direktiv som 
bland annat kan omfatta straffavgifter, 
ogiltigförklaring eller upphävande av en 
utnämning eller val till icke verkställande 
styrelseledamot som skett i strid med de 
nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med artikel 4.1 samt 
tvångsavveckling, på order av behörig 
domstol och med fullt beaktande av 
gällande rättssäkerhetsgarantier, i fall av 
allvarliga och upprepade överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 41
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner för åsidosättande av 
skyldigheterna enligt detta direktiv som 
bland annat kan omfatta straffavgifter, 
ogiltigförklaring eller upphävande av en 
utnämning eller val till icke verkställande 
styrelseledamot som skett i strid med de 
nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med artikel 4.1.

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner för åsidosättande av 
skyldigheterna enligt detta direktiv som 
bland annat kan omfatta straffavgifter, 
ogiltigförklaring eller upphävande av en 
utnämning eller val till icke verkställande 
styrelseledamot som skett i strid med de 
nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med artikel 4.1. Börsnoterade 
företag som är etablerade i unionen bör 
inte anses åsidosätta sina skyldigheter om 
de inte når upp till 40-procentsmålet. De 
åsidosätter dock sina skyldigheter om de 
inte följer de förfaranden som utformats 
för att hjälpa dem att uppnå detta mål.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 44
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Medlemsstaterna kan redan ha vidtagit 
åtgärder för en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser innan detta direktiv trädde i 
kraft. Dessa medlemsstater bör ha 
möjlighet att tillämpa de egna åtgärderna 
istället för de formella krav som ställs på 
utnämningar, om de kan påvisa att de egna 
åtgärderna är lika effektiva för att uppnå 
målet att minst 40 procent av de icke 
verkställande styrelseledamöterna i 
börsnoterade företag ska tillhöra det 
underrepresenterade könet senast den 
1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag.

(35) Medlemsstaterna kan redan ha vidtagit 
åtgärder för en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser innan detta direktiv trädde i 
kraft. Dessa medlemsstater bör ha 
möjlighet att tillämpa de egna åtgärderna 
istället för de formella krav som ställs på 
utnämningar, om de kan påvisa att de egna 
åtgärderna är lika effektiva för att uppnå 
målet att en rimlig andel av de icke 
verkställande styrelseledamöterna i 
börsnoterade företag ska tillhöra det 
underrepresenterade könet senast den 
1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 45
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer åtgärder som ska 
åstadkomma en jämnare fördelning mellan
män och kvinnor bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
genom insatser för att påskynda en jämnare 
könsfördelning och samtidigt ge företagen 
tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder 
som behövs.

Detta direktiv fastställer åtgärder med 
målet att uppnå en jämnare fördelning 
mellan män och kvinnor bland icke 
verkställande styrelseledamöter i 
börsnoterade företag genom insatser för att 
påskynda en jämnare könsfördelning och 
samtidigt ge företagen tillräckligt med tid 
för att vidta de åtgärder som behövs.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer åtgärder som ska 
åstadkomma en jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
genom insatser för att påskynda en jämnare 
könsfördelning och samtidigt ge företagen 
tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder 
som behövs.

Detta direktiv fastställer åtgärder som ska 
åstadkomma en jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
genom insatser för att påskynda en jämnare 
könsfördelning, med respekt för 
medlemsstaternas ekonomiska och 
rättsliga ramar, och samtidigt ge företagen 
tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder 
som behövs.

Or. en

Ändringsförslag 47
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att systemet med positiva åtgärder ska kunna fungera behövs det större insyn i det första 
skedet av processen. Möjliga kandidater behöver känna till att det snart kommer att bli en 
post ledig och att en ansökan kan lämnas in. Annars skulle det bli svårt att välja rätt tidpunkt 
för att lämna in ansökan, att tydligt fastställa en kandidatur och att rent allmänt följa 
förfarandet. Det skulle i sin tur göra det svårt, om något går fel, att inkomma med ett 
klagomål som bygger på starka rättsliga grunder.

Ändringsförslag 48
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
börsnoterade företag där färre än 40 

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

andel av de icke verkställande 
styrelseledamöterna tillhör det 
underrepresenterade könet utnämner 
sådana styrelseledamöter efter en 
jämförande analys av de sökandes meriter 
med hjälp av i förväg fastställda, klara och 
tydliga, neutralt utformade och otvetydiga 
kriterier för att uppnå denna andel 
senast den 1 januari 2020, eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag".

Or. en

Ändringsförslag 50
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Antalet icke verkställande 
styrelseledamöter som krävs för att uppnå 
målet i punkt 1 ska vara en rimlig andel.

Or. en

Ändringsförslag 51
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå målet i punkt 1 ska 
medlemsstaterna vid urvalet av icke 
verkställande styrelseledamöter se till att 
sökande av det underrepresenterade könet 
ges företräde om de är lika meriterade som 

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

om de är lika meriterade som sökande av 
motsatt kön med avseende på lämplighet, 
kompetens och yrkeserfarenhet om inte en 
objektiv bedömning av alla enskilda 
sökandes meriter ger utslag för sökande av 
motsatt kön.

Or. en

Ändringsförslag 52
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

De kriterier som används vid det urval 
som avses i första stycket ska vara tydliga, 
transparenta och icke-diskriminerande. 
De ska fastställas i förväg och göras 
tillgängliga för alla kandidater.

Or. en

Ändringsförslag 53
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska i sin lagstiftning 
fastställa i vilket skede av förfarandet det 
är lämpligt att välja ut icke verkställande 
styrelseledamöter, för att på effektivaste 
sätt uppnå målet i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 54
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om det urval som avses i punkt 3 
genomförs i form av en omröstning bland 
aktieägarna eller de anställda ska 
företagen se till att de röstande får god 
information om de åtgärder som fastställs 
i detta direktiv, inklusive de sanktioner 
som företaget kan åläggas om det inte 
följer reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 55
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
börsnoterade företag på en avvisad 
sökandes begäran redogör för de kriterier 
som använts vid urvalet, den objektiva 
jämförelsen mellan dessa kriterier och i 
lämpliga fall vilka omständigheter som gett 

4. Medlemsstaterna ska se till att 
börsnoterade företag, om så krävs och på 
en avvisad sökandes begäran, kan 
redogöra för de kriterier som använts vid 
urvalet, den objektiva jämförelsen mellan 
dessa kriterier och i lämpliga fall vilka 
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utslag för en sökande av motsatt kön. omständigheter som gett utslag för en 
sökande av motsatt kön.

Or. en

Ändringsförslag 56
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller stora börsnoterade företag är personalstyrkan långt ifrån den enda 
rekryteringsbasen för icke verkställande styrelseledamöter. Extern rekrytering är mycket 
vanligt. Att direkt koppla könsfördelningen inom personalstyrkan till möjligheten till en jämn 
könsfördelning i styrelsen skulle därför vara ologiskt. Dessutom skulle en sådan bestämmelse 
ge vissa företag incitament att inte förbättra könsfördelningen inom personalstyrkan, vilket 
skulle vara högst kontraproduktivt.

Ändringsförslag 57
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
börsnoterade företagen gör individuella 
åtaganden för en jämn könsfördelning 
bland verkställande styrelseledamöter, som 
ska ha uppnåtts senast den 1 i januari 2020, 
eller den 1 i januari 2018 när det gäller 

1. Medlemsstaterna får se till att de 
börsnoterade företagen gör individuella 
åtaganden för en jämn könsfördelning 
bland verkställande styrelseledamöter, som 
ska ha uppnåtts senast den 1 i januari 2020, 
eller den 1 i januari 2018 när det gäller 
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börsnoterade företag som är offentliga 
företag.

börsnoterade företag som är offentliga 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 58
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att de 
börsnoterade företagen, med början [två år 
efter det att direktivet antagits], årligen 
rapporterar till de behöriga nationella 
myndigheterna om könsfördelningen i 
bolagsstyrelsen avseende icke 
verkställande och verkställande 
styrelseledamöter och om vilka åtgärder 
som vidtagits med hänsyn till målen i 
artikel 4.1 och i punkt 1 i denna artikel, och
att de ska offentliggöra dessa upplysningar 
på ett lämpligt och lättillgängligt sätt på sin 
webbplats.

2. Medlemsstaterna ska kräva att de 
börsnoterade företagen, med början [två år 
efter det att direktivet antagits], årligen 
rapporterar till de behöriga nationella 
myndigheterna om könsfördelningen i 
bolagsstyrelsen avseende icke 
verkställande och verkställande 
styrelseledamöter och om vilka åtgärder 
som vidtagits med hänsyn till målen i 
artikel 4.1 och i punkt 1 i denna artikel, och 
att de ska offentliggöra dessa upplysningar 
på ett lämpligt och lättillgängligt sätt i sin 
årsrapport och på sin webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 59
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

hittills vidtagit eller kommer att vidta för 
att uppfylla målen eller åtagandena.

Or. en

Ändringsförslag 60
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ogiltigförklaring eller upphävande i 
domstol av en utnämning eller ett val till 
icke verkställande styrelseledamot som 
skett i strid med de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 4.1.

(b) Ogiltigförklaring eller upphävande i 
domstol av en utnämning eller ett val till 
icke verkställande styrelseledamot som 
skett i strid med de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 4.1. Det faktum att en utnämning 
eller ett val till icke verkställande 
styrelseledamot ogiltigförklaras eller 
upphävs ska inte påverka giltigheten hos 
styrelsens beslut.

Or. en

Ändringsförslag 61
Anna Hedh

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tvångsavveckling, på order av 
behörig domstol, med fullt beaktande av 
gällande rättsäkerhetsgarantier, i fall av 
allvarliga och upprepade överträdelser.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att medlemsstaterna har en rad olika möjligheter att välja mellan när de 
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ska fastställa trovärdiga sanktioner på nationell nivå.

Ändringsförslag 62
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det hindrar tillämpningen av 
artikel 4.6 och 4.7 får medlemsstater som 
innan detta direktiv trädde i kraft redan 
hade vidtagit åtgärder för en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
uppskjuta tillämpningen av de formella 
krav som fastställs i artikel 4.1, 4.3, 4.4 
och 4.5, om de kan påvisa att de egna 
åtgärderna ger det underrepresenterade 
könet tillträde till minst 40 procent av 
posterna som icke verkställande 
styrelseledamot i börsnoterade företag 
senast den 1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag.

En medlemsstat som innan detta direktiv 
trädde i kraft har försökt uppnå en 
jämnare könsfördelning bland icke 
verkställande styrelseledamöter eller bland 
direktörerna (verkställande eller icke 
verkställande) i allmänhet i börsnoterade 
företag får uppskjuta tillämpningen av 
artiklarna 4, 5 och 6 i detta direktiv i 
fråga om börsnoterade företag som är 
offentliga företag om den anser att det 
underrepresenterade könet kommer att 
inneha i genomsnitt minst 40 procent av 
posterna som icke verkställande 
styrelseledamot eller en tredjedel av 
direktörsposterna (verkställande och 
icke-verkställande) generellt i dessa 
företag senast den 1 januari 2020 eller 
senast den 1 januari 2018 i börsnoterade 
offentliga företag. 

En medlemsstat som omfattas av denna 
punkt ska underrätta kommissionen om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 63
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det hindrar tillämpningen av Utan att det hindrar tillämpningen av 
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artikel 4.6 och 4.7 får medlemsstater som 
innan detta direktiv trädde i kraft redan 
hade vidtagit åtgärder för en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
uppskjuta tillämpningen av de formella 
krav som fastställs i artikel 4.1, 4.3, 4.4 och 
4.5, om de kan påvisa att de egna 
åtgärderna ger det underrepresenterade 
könet tillträde till minst 40 procent av 
posterna som icke verkställande 
styrelseledamot i börsnoterade företag 
senast den 1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag.

artikel 4.6 och 4.7 får medlemsstater som 
innan detta direktiv trädde i kraft redan 
hade vidtagit åtgärder för en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
uppskjuta tillämpningen av de formella 
krav som fastställs i artikel 4.1, 4.3, 4.4 och 
4.5, om de kan påvisa att de egna 
åtgärderna ger det underrepresenterade 
könet tillträde till en rimlig andel av 
posterna som icke verkställande 
styrelseledamot i börsnoterade företag 
senast den 1 januari 2020 eller senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 64
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2016 lägga fram ett förslag om 
att ej börsnoterade företag som inte är 
små och medelstora företag ska 
inbegripas i direktivets 
tillämpningsområde. Förslaget skulle 
kunna omfatta bestämmelser i syfte av att 
avspegla den specifika situationen och 
skiftande karaktären hos dessa företag.

Or. en
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Motivering

I princip finns det inga goda argument för att inte låta stora ej börsnoterade företag omfattas 
av direktivet. Eftersom dessa företag ofta är verksamma över gränserna har de ett stort 
inflytande på ekonomin och jämställdhetssituationen i samhället. Att utesluta dem skulle 
tvärtom kunna ge företagen incitament att avnotera sig eller inte ansöka om börsnotering, 
vilket skulle vara mycket olyckligt. I praktiken krävs det dock förmodligen mer arbete för att 
kunna inkludera ej börsnoterade företag på ett lämpligt sätt med tanke på deras särdrag och 
mångfald.

Ändringsförslag 65
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstater som i enlighet med artikel 
8.3 uppskjutit tillämpningen av de formella 
krav på utnämning som fastställs i artikel 
4.1, 4.3, 4.4 och 4.5 ska ta med denna 
upplysning i de rapporter som avses i 
punkt 1 och påvisa de konkreta resultaten 
av de nationella åtgärder som avses i 
artikel 8.3. Kommissionen ska därefter 
utarbeta en särskild rapport och utreda om 
åtgärderna faktiskt gett det 
underrepresenterade könet tillträde till 
minst 40 procent av posterna som icke 
verkställande styrelseledamot senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag och senast den 1 januari 2020 i 
börsnoterade företag som inte är 
offentliga företag. Den första av dessa 
rapporter ska utarbetas av kommissionen 
till den 1 juli 2017 och påföljande rapporter 
ska utarbetas inom sex månader från det att 
de nationella rapporter som avses i punkt 1 
inkommit.

Medlemsstater som i enlighet med artikel 
8.3 uppskjutit tillämpningen av de formella 
krav på utnämning som fastställs i artikel 
4.1, 4.3, 4.4 och 4.5 ska ta med denna 
upplysning i de rapporter som avses i 
punkt 1 och påvisa de konkreta resultaten 
av de nationella åtgärder som avses i 
artikel 8.3. Kommissionen ska därefter 
utarbeta en särskild rapport och utreda om 
åtgärderna faktiskt gett det 
underrepresenterade könet tillträde till en 
rimlig andel av posterna som icke 
verkställande styrelseledamot senast den 
1 januari 2018 i börsnoterade offentliga 
företag och senast den 1 januari 2020 i 
börsnoterade företag som inte är
offentliga företag. Den första av dessa 
rapporter ska utarbetas av kommissionen 
till den 1 juli 2017 och påföljande rapporter 
ska utarbetas inom sex månader från det att 
de nationella rapporter som avses i punkt 1 
inkommit.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se över 
tillämpningen av detta direktiv och 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
senast den 31 december 2021 samt därefter 
vartannat år. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i detta direktiv har 
uppnåtts.

3. Kommissionen ska se över 
tillämpningen av detta direktiv och 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
senast den 1 juli 2018 samt därefter 
vartannat år. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i detta direktiv har 
uppnåtts.

Or. en


