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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget syftar till att främja jämställdhet i det ekonomiska beslutsfattandet, särskilt inom 
börsnoterade företag, i enlighet med artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen, och att 
utnyttja den tillgängliga kompetensen för att få till stånd en jämnare könsfördelning 
i bolagsstyrelser och därmed bidra till att den inre marknaden fungerar väl och till unionens 
Europa 2020-mål och dess mål att öka andelen sysselsatta kvinnor till 75 procent senast 2020.

Föredraganden stöder de mål som förslaget eftersträvar. Hon välkomnar framför allt beslutet 
att använda sig av ett direktiv för att inrätta en enhetlig rättslig ram i unionen och för att skapa 
ett tydligare rättsligt läge och minska de administrativa bördor som följer av 
medlemsstaternas olika tillämpning och genomförande av principen om en jämn 
könsfördelning i styrelser.

Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av EU:s huvudsakliga mål, vilket också 
framgår av dess olika fördrag (artikel 3.3 fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 8 
och 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna (artikel 23). EU:s institutioner har vidtagit en rad åtgärder för att 
främja jämställdhet i det ekonomiska beslutsfattandet. År 2010 gjorde kommissionen 
jämställdhet i beslutsfattandet till en av huvudprioriteringarna i sin kvinnostadga 
(COM(2010)0078) och i sin strategi för jämställdhet för perioden 2010–2015 
(COM(2010)0491). I mars 2011 gjorde kommissionens vice ordförande Viviane Reading 
en utfästelse för Europa om fler kvinnor i bolagsstyrelserna, i vilken börsnoterade företag 
uppmanades att frivilligt åta sig att öka andelen kvinnor i sina styrelser till 40 procent senast 
2020. Uppmaningen att underteckna utfästelsen varade i ett år, men trots detta undertecknades 
den endast av 24 företag.

Trots dessa ansträngningar finns det fortfarande en snedfördelning mellan könen när det gäller 
företagsledande befattningar. Enligt kommissionens uppgifter innehar kvinnor för närvarande 
15,8 procent av styrelseposterna i de största börsnoterade bolagen. Framstegen med att rätta 
till situationen har gått långsamt, med en årlig ökning på blott 0,6 procent. Resultaten skiljer 
sig åt mellan de olika medlemsstaterna.

Kommissionens förslag stöds av samtliga kommissionsledamöter på ekonomiska poster: 
vice ordförande Antonio Tajani (näringsliv och företagande), vice ordförande 
Joaquín Almunia (konkurrens), vice ordförande Olle Rehn (ekonomiska och monetära frågor), 
kommissionsledamot Michel Barnier (inre marknad och tjänster) och kommissionsledamot 
László Andor (sysselsättning och socialpolitik) samt vice ordförande Viviane Reding.

Föredraganden har identifierat flera områden som är av avgörande intresse för utskottet och 
som hon ägnat ytterligare uppmärksamhet åt, framför allt hur den inre marknaden påverkas, 
behovet av att skapa ett tydligt rättsligt läge för företagen och hur konsumenternas önskemål 
återspeglas i företagens beslut. Föredraganden har också beaktat den bräckliga ekonomiska 
situationen i EU och hur detta förslag kan bidra på ett positivt sätt till uppnåendet av finansiell 
stabilitet och långvarig ekonomisk tillväxt.

Enligt kommissionens uppgifter fattas ungefär 70 procent av de totala privata 
konsumtionsbesluten av kvinnor. Därför kan fler kvinnor i ledande ställning ge bättre inblick 
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i ekonomiskt beteende och konsumentval. Produkter och tjänster som bättre överensstämmer 
med konsumenternas behov och önskemål kan medföra högre försäljningssiffror.

En annan mycket viktig aspekt är att trygga ett tydligt rättsligt läge för företag som är 
verksamma i fler än en medlemsstat. För närvarande förekommer det olika bestämmelser 
i olika delar av EU om hur jämställdheten i bolagsstyrelserna ska förbättras. Detta kan göra att 
den inre marknaden inte fungerar som den ska. Företag med gränsöverskridande verksamhet 
behöver en enhetlig och pålitlig rättslig ram för att kunna dra full nytta av den inre marknaden 
och uppnå tillräckliga ekonomiska resultat.

När det gäller den rådande ekonomiska miljön har en mängd studier visat att det finns 
ett positivt förhållande mellan en jämn könsfördelning i högre befattningar och företagets 
ekonomiska resultat och vinst. En ökad andel kvinnor i de börsnoterade företagens 
bolagsstyrelser i EU inte bara gynnar principen om jämställdhet och icke-diskriminering, utan 
kan också påverka företagens organisatoriska och finansiella resultat i positiv riktning.

Mot bakgrund av den åldrande befolkningen i EU menar föredraganden att 
utvecklingsmöjligheterna för vår ekonomi, återhämtningen inom våra finansstrukturer och 
kapaciteten hos det tillgängliga humankapitalet kan hämmas om man inte utnyttjar potentialen 
hos halva Europas befolkning i bolagsstyrelserna.

I sina ändringsförslag uppmanar föredraganden medlemsstaterna även att uppmuntra 
företagen att göra och rapportera om framsteg när det gäller att respektera principen om 
en jämn könsfördelning i sina styrelser, att underlätta kvinnornas tillträde till nätverk inom 
näringslivet och att utforma sin personalpolicy så att den främjar kvinnors avancemang.

Ändringsförslagen är välavvägda och bekräftar den ursprungliga texten genom att stärka de 
ovannämnda aspekterna. Inbegripandet av dessa kommer att förbättra förslaget ur rättslig 
synvinkel och stärka grundprinciperna om jämställdhet och således säkerställa 
överensstämmelse med artikel 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och 
artiklarna 8 och 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Ungefär 70 procent av de totala 
konsumtionsbesluten fattas av kvinnor, 
varför fler kvinnor i ledande ställning kan 
ge en bättre inblick i ekonomiskt beteende
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och konsumentval. Produkter och tjänster 
som bättre överensstämmer med 
konsumenternas behov och preferenser 
kan ge fart åt försäljningssiffrorna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Företagen själva dela uppfattningen att 
kvinnor i bolagsstyrelserna bidrar till en 
bättre företagsstyrning, grupprestationer 
och kvalitet på beslutsfattandet eftersom de 
bidrar till diversifiering och 
sammanhållning, ger fler infallsvinklar och 
mer genomarbetade beslut. Många 
undersökningar visar också på en positiv 
korrelation mellan en jämn könsfördelning 
i högre befattningar och företagets 
ekonomiska resultat och vinst. Fler kvinnor 
i de börsnoterade företagens 
bolagsstyrelser i EU kan därför påverka 
företagens resultat i positiv riktning.

(8) Företagen själva dela uppfattningen att 
kvinnor i bolagsstyrelserna bidrar till en 
bättre företagsstyrning, grupprestationer 
och kvalitet på beslutsfattandet eftersom de 
bidrar till diversifiering och 
sammanhållning, ger fler infallsvinklar och 
mer genomarbetade beslut. Många 
undersökningar visar också på en positiv 
korrelation mellan en jämn könsfördelning 
i högre befattningar och företagets 
ekonomiska resultat och vinst. Fler kvinnor 
i de börsnoterade företagens 
bolagsstyrelser i EU kan därför påverka 
företagens organisatoriska och finansiella 
resultat i positiv riktning.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder 
för att främja utbyte av bästa praxis och 
lyfta fram de framsteg som gjorts av 
företag med en jämn könsfördelning i 
sina styrelser.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det faktum att det finns olika typer 
av bestämmelser för att öka 
jämställdheten i bolagsstyrelserna i olika 
medlemsstater kan skapa klyftor och 
hämma den fria rörligheten för 
företagskapital och tjänster och kommer 
att påverka den inre marknaden på ett 
ojämlikt sätt. Företag som är verksamma i 
fler än en medlemsstat behöver en 
enhetlig och pålitlig rättslig ram för att 
kunna dra full nytta av den inre 
marknaden och uppnå effektiva 
ekonomiska resultat.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Eftersom befolkningen åldras och 
det råder kompetensbrist kan 
utvecklingsmöjligheterna för vår ekonomi 
och återhämtningen inom våra 
finansstrukturer hämmas om man inte 
utnyttjar potentialen hos halva Europas 
befolkning i bolagsstyrelserna. Om 
hälften av den tillgängliga kompetensen 
inte ens tas i beaktande för ledande 
befattningar kan själva förfarandet för 
och kvaliteten på utnämningarna hotas, 
vilket skulle öka misstroendet mot 
näringslivets maktstrukturer och kan leda 
att det tillgängliga humankapitalet inte 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Att 
systematiskt inbegripa lämpliga 
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kandidater från båda könen är en garanti 
för att nya styrelseledamöter väljs ut 
bland de allra bästa kandidaterna, såväl 
kvinnor som män, och att samhället 
återspeglas på ett korrekt sätt i bolagens 
beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 6
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

Det finns ingen anledning att införa ett undantag för företag där under 10 procent av 
personalstyrkan tillhör det underrepresenterade könet, eftersom det bara uppmuntrar till att 
låta situationen förbli som den är.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Styrelsen är och måste förbli ett 
kollegium som företräder samtliga 
aktieägare kollektivt, oavsett hur den är 
sammansatt och organiserad. Den ska 
alltid agera i företagets intresse. 
Uppmärksamhet bör ägnas i synnerhet åt 
styrelsens könsfördelning och åt att 
säkerställa en jämlik representation av 
båda könen, i syfte att återspegla 
aktieägarnas intressen och 
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konsumenternas efterfrågan i allmänhet 
på ett korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör skapa lämpliga 
incitament för att uppmuntra företagen 
att göra och rapportera om framsteg när 
det gäller att respektera principen om en 
jämn könsfördelning i sina styrelser, att 
förbättra aktieägarnas möjligheter att 
hitta välkvalificerade kvinnliga 
kandidater och främja utbyte av 
information och bästa praxis, att 
underlätta kvinnornas tillträde till viktiga 
näringslivsnätverk för företagsutveckling 
och att utforma personalpolicyn så att den 
främjar kvinnors avancemang och 
garanterar att den ena könet inte gynnas 
mer än det andra.

Or. en

Ändringsförslag 9
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 
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styrelsens beslut.

Or. en


