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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i den økonomiske 
beslutningstagning, navnlig i børsnoterede selskaber, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
i TEU og at udnytte den eksisterende talentpulje til at opnå en mere ligelig kønsfordeling i 
selskabsbestyrelser og dermed bidrage til et velfungerende indre marked og til Unionens 
Europa 2020-mål samt Unionens mål om at øge kvinders beskæftigelsesfrekvens til 75 % 
inden 2020.  
Ordføreren tilslutter sig de mål, der opstilles i forslaget. Hun glæder sig især over valget af et 
direktiv som redskab til at oprette et harmoniseret juridisk system i Unionen og skabe større 
juridisk sikkerhed og mindske administrative byrder, der er opstået som følge af 
medlemsstaternes uensartede anvendelse og gennemførelse af principperne om ligestilling 
mellem kvinder og mænd i bestyrelseslokalet.  

Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd er et af EU's grundlæggende mål, jf. 
traktaterne (artikel 3, stk. 3, i TEU og artikel 8 og 157 i TEUF) og chartret for grundlæggende 
rettigheder (artikel 23). EU-institutionerne har truffet forskellige foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i den økonomiske beslutningstagning. I 2010 
fastlagde Kommissionen ligestilling mellem kvinder og mænd i beslutningstagningen som én 
af prioriteringerne i dens kvindecharter (COM (2010)78 endelig) og i dens strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 (COM (2010) 491 endelig) i 2010.  I marts 
2011 iværksatte Kommissionens næstformand Reding "EU-hensigtserklæring om kvinder i 
bestyrelsen", som var en opfordring til børsnoterede selskaber om frivilligt at forpligte sig til 
at øge andelen af kvinder i bestyrelsen til 40 % inden 2020. Opfordringen til at underskrive 
hensigtserklæringen havde en varighed på et år, men der var blot 24 selskaber, som 
underskrev den. 

På trods af disse bestræbelser er der stadig en vedvarende skæv kønsfordeling i
selskabsledelser. Ifølge Kommissionens oplysninger bestrides 15,8 % af bestyrelsesposterne i 
de største børsnoterede selskaber i dag af kvinder. Der er gjort langsomme fremskridt med 
hensyn til at afhjælpe situationen med en årlig stigning på blot 0,6 %. Der er forskellige 
resultater i de enkelte medlemsstater. 
Kommissionens forslag støttes af alle de kommissærer, der bestrider økonomiske poster: 
næstformand Tajani (industri og iværksætteri), næstformand Almunia (konkurrence), 
næstformand Rehn (økonomiske og finansielle anliggender), kommissær Barnier (indre 
marked og tjenester) og kommissær Andor (beskæftigelse og sociale anliggender) samt 
næstformand Viviane Reding. 

Ordføreren har fastlagt flere områder, som er af central interesse for dette udvalg, og som i 
forbindelse med hendes udtalelse har fået yderligere opmærksomhed, navnlig for så vidt 
angår det indre markeds funktion, retssikkerhed for virksomheder og afspejling af 
forbrugerpræferencer i selskabernes beslutningstagning. Ordføreren har lagt særlig vægt på 
den skrøbelige økonomiske situation i EU og de måder, hvorpå dette forslag kan bidrage 
positivt til at opnå finansiel stabilitet og langsigtet økonomisk vækst.

Ifølge Kommissionens oplysninger træffer kvinder omkring 70 % af alle forbrugsrelaterede 
beslutninger. Følgelig kan flere kvinder i lederstillinger bidrage med et bredere indblik i 
økonomisk adfærd og forbrugervalg. Produkter og tjenesteydelser, som er mere i tråd med 
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forbrugernes behov og præferencer, kan øge salgstallene. 
Et andet centralt element er at garantere retssikkerheden for selskaber, der opererer i mere end 
én medlemsstat. I øjeblikket er der forskellige regler til fremme af ligestilling mellem kvinder 
og mænd i selskabsbestyrelser i hele Unionen. En sådan uensartethed kan have en negativ 
indvirkning på det indre markeds funktion. Selskaber, der opererer på tværs af grænserne, har 
behov for en sammenhængende og pålidelig juridisk ramme med henblik på fuldt ud at drage 
fordel af adgangen til det indre marked og opnå tilstrækkelige økonomiske resultater. 
For så vidt angår det aktuelle økonomiske miljø, og som adskillige kvalitative undersøgelser 
har vist, er der en positiv forbindelse mellem en mere ligelig kønsfordeling i topledelsen og en 
virksomheds økonomiske resultater og overskud. Derfor fremmer flere kvinder i børsnoterede 
selskabers bestyrelse i Unionen ikke blot princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd 
og ikkeforskelsbehandling, men kan også have en positiv indflydelse på de pågældende 
selskabers organisationsmæssige og økonomiske resultat.
For så vidt angår den aldrende befolkning i EU mener ordføreren, at en manglende anvendelse 
af halvdelen af Europas befolknings potentiale i forbindelse med selskabsbestyrelsesposter 
kan bremse den økonomiske udvikling, forbedringen af de finansielle strukturer og den 
tilgængelige menneskelige kapitals kapacitet. 
Desuden opfordrer ordføreren i sine ændringsforslag medlemsstaterne til at motivere 
selskaber til at opnå og rapportere om fremskridt med hensyn til at overholde princippet om 
ligestilling mellem kvinder og mænd i deres selskabsbestyrelser, lette kvinders adgang til 
virksomhedsnetværk og udforme deres personalepolitik på en sådan måde, at kvindelige 
talenter støttes.

Ændringsforslagene er afbalancerede og bekræfter den oprindelige tekst ved at styrke 
ovennævnte aspekter. Medtagelsen af disse ændringsforslag vil forbedre forslagets 
retssikkerhed og styrke de centrale principper om ligestilling mellem kvinder og mænd og 
således sikre overholdelse af artikel 23 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 8 
og 157 i TEUF.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kvinder træffer omkring 70 % af alle 
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forbrugsrelaterede beslutninger, og derfor 
kan flere kvinder i lederstillinger bidrage 
med et bredere indblik i økonomisk 
adfærd og forbrugervalg. Produkter og 
tjenesteydelser, som er mere i tråd med 
forbrugernes behov og præferencer, kan 
øge salgstallene.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På virksomhedsplan er det almindelig 
anerkendt, at kvinder i bestyrelsen giver 
bedre virksomhedsledelse, fordi den fælles 
indsats og kvaliteten af beslutningerne 
bliver bedre ved en mere vidtfavnende og 
fælles tænkemåde, som bygger på en bred 
vifte af synspunkter og dermed giver mere 
velafvejede beslutninger. Adskillige 
undersøgelser har vist, at der er en positiv 
forbindelse mellem en mere ligelig 
kønsfordeling i topledelsen og en 
virksomheds økonomiske resultater og 
overskud. Derfor kan flere kvinder i 
børsnoterede selskabers bestyrelse have en 
positiv indflydelse på de pågældende 
selskabers resultat.

(8) På virksomhedsplan er det almindelig 
anerkendt, at kvinder i bestyrelsen giver 
bedre virksomhedsledelse, fordi den fælles 
indsats og kvaliteten af beslutningerne 
bliver bedre ved en mere vidtfavnende og 
fælles tænkemåde, som bygger på en bred 
vifte af synspunkter og dermed giver mere 
velafvejede beslutninger. Adskillige 
undersøgelser har vist, at der er en positiv 
forbindelse mellem en mere ligelig 
kønsfordeling i topledelsen og en 
virksomheds økonomiske resultater og
overskud. Derfor kan flere kvinder i 
børsnoterede selskabers bestyrelse have en 
positiv indflydelse på de pågældende 
selskabers organisationsmæssige og 
økonomiske resultat.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør træffe 
foranstaltninger med henblik på at 
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tilskynde til udveksling af bedste praksis 
og udbrede kendskabet til de resultater, 
virksomheder, som har bestyrelser med 
etableret ligelig kønsfordeling i deres 
sammensætning, har opnået.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De forskellige typer regler til 
fremme af ligestilling mellem kvinder og 
mænd i bestyrelser i forskellige 
medlemsstater kan skabe 
uoverensstemmelser og hæmme den fri 
bevægelighed for forretningskapital og 
-tjenesteydelser og have ulige 
indvirkninger på det indre markeds 
funktion. Selskaber, der opererer i mere 
end én medlemsstat, har brug for en 
sammenhængende og pålidelig juridisk 
ramme med henblik på fuldt ud at drage 
fordel af adgangen til det indre marked og 
opnå effektive økonomiske resultater.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For så vidt angår den aldrende 
befolkning og mangelen på kvalificeret 
arbejdskraft kan en manglende 
anvendelse af halvdelen af Europas 
befolknings potentiale i forbindelse med 
selskabsbestyrelsesposter bremse 
økonomiernes udviklingsmuligheder og 



PA\930986DA.doc 7/9 PE507.984v01-00

DA

forbedringen af de finansielle strukturer. 
Hvis halvdelen af talentpuljen ikke 
engang tages i betragtning i forbindelse 
med lederstillinger, kan 
udnævnelsesprocessen og kvaliteten af 
selve udnævnelserne blive bragt i fare, 
hvilket vil øge mistilliden til 
magtstrukturer i erhvervslivet og kan føre 
til en mindskelse af den effektive 
realisering af den tilgængelige 
menneskelige kapital. En systematisk 
medtagelse af egnede kandidater af begge 
køn sikrer, at nye bestyrelsesmedlemmer 
vælges ud fra de bedste kandidater, både 
mandlige og kvindelige, og at samfundet 
afspejles retvisende i selskabernes 
beslutningstagning.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give virksomhederne mulighed for en undtagelse i de tilfælde, hvor 
medlemmer af det underrepræsenterede køn udgør mindre end 10 % af arbejdsstyrken, da 
dette er en tilskyndelse til status quo.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Bestyrelsen er og skal forblive et 
kollegium, der repræsenterer alle 
aktionærer kollektivt, uanset bestyrelsens 
sammensætning eller den måde, hvorpå 
den er organiseret. Bestyrelsen skal til 
enhver tid handle i virksomhedens 
interesse. Der bør navnlig lægges vægt på 
kønsfordelingen i bestyrelsen og på at 
sikre en ligelig kønsfordeling med henblik 
på at afspejle aktionærernes interesser og 
sammensætningen af den generelle 
forbrugerefterspørgsel på en vellykket 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør skabe 
hensigtsmæssige incitamenter for at 
tilskynde selskaberne til at opnå og 
rapportere om fremskridt med hensyn til 
at sikre overholdelse af principperne om 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
deres selskabsbestyrelser, forbedre 
aktionærernes muligheder for at finde 
velkvalificerede kvindelige kandidater og 
fremme udveksling af oplysninger og 
bedste praksis, lette kvinders adgang til 
vigtige virksomhedsnetværk med henblik 
på erhvervsudvikling, udforme 
personalepolitikken for at støtte 
kvindelige talenter og sikre, at der ikke 
findes kønsbaserede forskelle.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


