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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel beoogt gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de economische besluitvorming 
te bevorderen, met name wat betreft beursgenoteerde ondernemingen, overeenkomstig artikel 
3, lid 3, VEU, en optimaal gebruik te maken van al het talent dat bij kandidaten voorhanden 
is. Dit moet leiden tot een gelijkwaardiger vertegenwoordiging van beide geslachten binnen 
raden van bestuur en zo bijdragen tot de goede werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen, met name de doelstelling om de 
arbeidsparticipatiegraad voor vrouwen te verhogen naar 75% tegen 2020.

De rapporteur steunt de doelstellingen van het voorstel. Ze is in het bijzonder ingenomen met 
de keuze van een richtlijn als hulpmiddel om een geharmoniseerd rechtsstelsel in de Unie tot 
stand te brengen en meer rechtszekerheid te creëren, om zo de administratieve lasten die 
voortvloeien uit de uiteenlopende toepassing en tenuitvoerlegging van de beginselen van een 
evenwichtige man-vrouwverhouding in de raden van bestuur door de lidstaten te beperken.
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen is een van de kerndoelstellingen van de 
EU, zoals ook blijkt uit de Verdragen (artikel 3, lid 3, VEU, en de artikelen 8 en 157, VWEU) 
en uit het Handvest van de grondrechten (artikel 23). De EU-instellingen hebben al 
verschillende maatregelen getroffen om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de 
economische besluitvorming te bevorderen. In 2010 heeft de Commissie gelijkheid in de 
besluitvorming als een van de prioriteiten van haar vrouwenhandvest (COM(2010) 78 
definitief) en van haar strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 
(COM(2010) 491 definitief) aangemerkt. In maart 2011 heeft de vicevoorzitter van de 
Commissie, Viviane Reding, de "Intentieverklaring voor meer vrouwen in topfuncties" 
gelanceerd, waarmee zij beursgenoteerde ondernemingen opriep om zich er vrijwillig toe te 
verbinden het percentage vrouwen in raden van bestuur te verhogen tot 40% in 2020. De 
oproep om de intentieverklaring te ondertekenen, liep gedurende een jaar, maar slechts 24 
ondernemingen sloten zich aan. 

Ondanks deze inspanningen is het aantal mannen en vrouwen in leidende posities nog altijd 
niet in balans. Volgens de gegevens van de Commissie wordt 15,8% van de zetels in de raden 
van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen door vrouwen bezet. Er worden 
maar traag vorderingen geboekt: het aantal zetels dat door vrouwen wordt bezet, neemt 
jaarlijks slechts met 0,6% toe. De resultaten lopen uiteen in de verschillende lidstaten. 
Het voorstel van de Commissie geniet de steun van alle commissarissen met een economische 
portefeuille: vicevoorzitter Tajani (industrie en ondernemerschap), vicevoorzitter Almunia 
(mededinging), vicevoorzitter Rehn (economische en monetaire zaken), commissaris Barnier 
(interne markt en diensten) en commissaris Andor (werkgelegenheid en sociale zaken), 
evenals vicevoorzitter Viviane Reding. 

De rapporteur heeft een aantal kernthema's aangemerkt die van bijzonder belang zijn voor 
deze commissie en waar zij nadere aandacht aan heeft besteed in haar bijdrage, met name de 
werking van de interne markt, rechtszekerheid voor ondernemingen en de weerspiegeling van 
de voorkeuren van de consument in de besluitvormingskeuzes van ondernemingen. De 
rapporteur heeft terdege rekening gehouden met de kwetsbare economische situatie in de EU 
en heeft nagedacht over manieren waarop dit voorstel een positieve bijdrage kan leveren aan 
financiële stabiliteit en duurzame economische groei.
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Volgens de gegevens van de EC bepalen vrouwen ongeveer 70% van de mondiale 
beslissingen inzake consumentenbestedingen. Meer vrouwen in leidinggevende functies kan 
bijgevolg een beter inzicht bieden in het economische gedrag en de keuzes van de consument. 
Producten en diensten die beter zijn afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de 
consument kunnen de verkoop doen toenemen. 
Voorts moeten ondernemingen die actief zijn in meer dan één lidstaat voldoende 
rechtszekerheid krijgen. Momenteel lopen de voorschriften om het evenwicht tussen vrouwen 
en mannen in raden van bestuur te bevorderen sterk uiteen in de verschillende lidstaten. Die 
diversiteit kan de goede werking van de interne markt schaden. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, hebben behoefte aan een samenhangend, betrouwbaar 
rechtskader om de toegang tot de interne markt optimaal te kunnen benutten en goede 
economische resultaten te boeken. 

Uit tal van kwalitatieve studies is reeds gebleken dat, wat het huidige economische klimaat 
betreft, een positief verband bestaat tussen de man-vrouwverhouding op het hoogste 
leidinggevende niveau enerzijds en de financiële prestaties en het rendement van een 
onderneming anderzijds. Als meer vrouwen plaatsnemen in de raden van bestuur van 
beursgenoteerde ondernemingen in de Unie, komt dat daarom niet alleen het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen en het non-discriminatiebeginsel ten goede, maar kan het ook een 
positieve uitwerking hebben op de prestaties van de betrokken ondernemingen.
De rapporteur is, tegen de achtergrond van de vergrijzing van de bevolking in de EU, van 
mening dat we de ontwikkeling van onze economie, het herstel van onze financiële structuren 
en de capaciteit van het beschikbare menselijke kapitaal mogelijk afremmen door het 
potentieel van de helft van de Europese bevolking onbenut te laten in de leidinggevende 
functies van ondernemingen. 

In haar amendementen roept de rapporteur tevens alle lidstaten op om ondernemingen 
stimulansen te bieden om het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in hun 
bestuursorganen te eerbiedigen, door de toegang van vrouwen tot bedrijfsnetwerken te 
bevorderen en hun HR-beleid zo uit te werken dat vrouwen de kans krijgen hun talent te 
ontwikkelen. Zij worden tevens opgeroepen om over de vorderingen op dat vlak verslag uit te 
brengen.

De voorgestelde amendementen zijn evenwichtig opgesteld en bekrachtigen de 
oorspronkelijke tekst, daar zij bovengenoemde aspecten versterken. De opname van deze 
amendementen zal de rechtszekerheid van het voorstel bevorderen en de kernbeginselen van 
het evenwicht tussen vrouwen en mannen versterken en zo de naleving van artikel 23 van het 
Handvest van de grondrechten en de artikelen 8 en 157 van het VWEU ten goede komen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Vrouwen bepalen ongeveer 70% 
van de mondiale beslissingen inzake 
consumentenbestedingen, een hoger 
percentage vrouwen in leidinggevende 
functies kan bijgevolg een beter inzicht 
bieden in het economische gedrag en de 
keuzes van de consument. Producten en 
diensten die beter zijn afgestemd op de 
behoeften en voorkeuren van de 
consument kunnen de verkoop doen 
toenemen.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het bedrijfsleven wordt algemeen 
erkend dat de aanwezigheid van vrouwen 
in raden van bestuur het bedrijfsbestuur ten 
goede komt: teamprestaties en de kwaliteit 
van besluitvorming worden namelijk 
bevorderd door een meer diverse en 
collectieve benadering, die met meer 
gezichtspunten rekening houdt en daardoor 
tot evenwichtiger besluiten leidt. Uit tal 
van studies is ook gebleken dat er een 
positief verband bestaat tussen de man-
vrouwverhouding op het hoogste 
leidinggevende niveau enerzijds en de 
financiële prestaties en het rendement van 
een onderneming anderzijds. Als er meer 
vrouwen plaatsnemen in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie, kan dit dan ook 
een positieve uitwerking hebben op de 
prestaties van de betrokken 
ondernemingen.

(8) In het bedrijfsleven wordt algemeen 
erkend dat de aanwezigheid van vrouwen 
in raden van bestuur het bedrijfsbestuur ten 
goede komt: teamprestaties en de kwaliteit 
van besluitvorming worden namelijk 
bevorderd door een meer diverse en 
collectieve benadering, die met meer 
gezichtspunten rekening houdt en daardoor 
tot evenwichtiger besluiten leidt. Uit tal 
van studies is ook gebleken dat er een 
positief verband bestaat tussen de man-
vrouwverhouding op het hoogste 
leidinggevende niveau enerzijds en de 
financiële prestaties en het rendement van 
een onderneming anderzijds. Als er meer 
vrouwen plaatsnemen in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie, kan dit dan ook 
een positieve uitwerking hebben op de 
organisatorische en financiële prestaties 
van de betrokken ondernemingen.

Or. en
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Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten dienen maatregelen 
te treffen om de uitwisseling van beste 
praktijken te stimuleren en de 
verwezenlijkingen van ondernemingen die 
een evenwicht tussen vrouwen en mannen 
hebben bereikt in hun raden van bestuur 
te promoten.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De uiteenlopende voorschriften in 
de lidstaten om het evenwicht tussen 
vrouwen en mannen in raden van bestuur 
te bevorderen, kunnen aanleiding geven 
tot ongelijkheden en het vrije verkeer van 
bedrijfsvermogens en diensten 
belemmeren en zullen de werking van de 
interne markt op een ongelijke manier 
be๏nvloeden. Ondernemingen die in meer 
dan   n lidstaat actief zijn, hebben behoefte 
aan een samenhangend, betrouwbaar 
rechtskader om de toegang tot de interne 
markt optimaal te kunnen benutten en 
effici nte economische resultaten te 
boeken.

Or. en
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Tegen de achtergrond van de 
vergrijzing en het tekort aan 
vaardigheden zou het niet-benutten van 
het potentieel van de helft van de 
Europese bevolking voor leidinggevende 
functies de ontwikkeling van onze 
economie en het herstel van onze 
financi le structuren kunnen afremmen. 
Als de helft van het beschikbare talent 
zelfs niet in aanmerking wordt genomen 
voor een leidinggevende functie, zouden 
het benoemingsproces en de kwaliteit van 
de benoeming daaronder kunnen lijden, 
hetgeen het wantrouwen tegenover de 
gezagsstructuren in bedrijven zou 
vergroten en de effici nte benutting van 
het beschikbare menselijke kapitaal zou 
schaden. Door systematisch geschikte 
kandidaten van beide geslachten in 
aanmerking te nemen, wordt ervoor 
gezorgd dat nieuwe bestuursleden uit de 
allerbeste mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten worden gekozen en dat de 
maatschappij correct in de besluitvorming 
van ondernemingen wordt weerspiegeld.

Or. en

Amendement 6
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 

Schrappen
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aan de doelstelling van lid 1.

Or. en

Motivering

Er zijn geen redenen om te voorzien in een vrijstelling voor bedrijven waarvan het personeel 
voor minder dan 10% uit leden van het ondervertegenwoordigde geslacht bestaat, aangezien 
de status quo zo wordt aangemoedigd.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De raad van bestuur moet, ongeacht 
zijn leden en organisatie, een collegiaal 
orgaan blijven waarin alle 
aandeelhouders collectief worden 
vertegenwoordigd. De raad van bestuur 
moet te allen tijde in het belang van de 
onderneming handelen. Daarbij moet met 
name aandacht worden geschonken aan 
het evenwicht tussen vrouwen en mannen 
in de raad van bestuur en moet ervoor 
worden gezorgd dat beide geslachten 
gelijk vertegenwoordigd zijn, om zo de 
belangen van de aandeelhouders en de 
samenstelling van de 
consumentenbevolking in het algemeen 
correct te weerspiegelen.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De lidstaten dienen passende 
stimulansen te bieden om ondernemingen 
aan te moedigen de eerbiediging van het 
beginsel van gelijkheid van vrouwen en 
mannen in hun raden van bestuur te 
verzekeren; de kansen van 
aandeelhouders om goed gekwalificeerde 
vrouwelijke kandidaten te vinden te 
vergroten en de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken te 
bevorderen; de toegang van vrouwen tot 
belangrijke bedrijfsnetwerken voor 
bedrijfsontwikkeling te vergemakkelijken 
en het HR-beleid zo uit te werken dat 
vrouwen hun talent optimaal kunnen 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat er 
geen vooroordelen op basis van geslacht 
bestaan, en om verslag uit te brengen over
de vorderingen op al deze gebieden;

Or. en

Amendement 9
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


