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Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Udvalgets forslag til begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 

På baggrund af vurderingen af nærhedsprincippets anvendelse i Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (KOM(2012) 
614), som redegjort for i LIBE-Udvalgets udtalelse 2012/13:CU14 (Vurdering af 
direktivforslag om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber i forhold til nærhedsprincippet), vurderer Riksdagen, at det aktuelle 
forslag strider mod nærhedsprincippet. Begrundelsen for Riksdagens bedømmelse er 
følgende: 

Det overordnede mål med direktivet er at sikre en mere ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber ved at indføre 
foranstaltninger, som skal sikre, at der hurtigere gøres fremskridt med at opnå en ligelig 
kønsfordeling, samtidig med at selskaber får tilstrækkelig lang tid til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger. Forslaget har som mål, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 
40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber.

Riksdagen anser det for at være vigtigt at sikre en mere ligelig kønsfordeling, når det gælder 
deltagelsen i økonomiske beslutningsprocesser. Den mener ligeledes, at det er positivt, at der 
bliver taget initiativer på så vigtigt et område.

Det aktuelle forslag fremstår imidlertid ikke som tilpasset det faktum, at aktionærerne i mange 
medlemsstater har en stor indflydelse på virksomhedsledelsen. Situationen i Sverige illustrerer 
vanskelighederne ved det foreslåede regelsæt. I Sverige udpeges bestyrelsen af aktionærerne.
Bestyrelsesarbejdet bygger på tillid og udgør ikke nogen ansættelse i arbejdsretlig forstand.
Bestyrelsen repræsenterer aktionærerne og svarer for selskabets organisation og forvaltning.
Aktionærerne har den afgørende myndighed i selskabet og kan når som helst afskedige 
bestyrelsen. Den foreslåede forordning indebærer imidlertid en slags arbejdsretlig tilgang til 
udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer, hvilket er uforeneligt med det nuværende system.
Desuden er de grænseoverskridende problemer ikke så store, at det er nødvendigt med en 
regulering af det pågældende område på EU-niveau. 

Reglerne for, hvorledes aktionærerne skal udpege bestyrelsesmedlemmer bør, efter 
Riksdagens mening, fortsat henhøre under de enkelte medlemsstaters kompetence. Det 
vurderes, at der bør arbejdes videre på nationalt plan med forskellige tiltag for at styrke 
ligestillingen i erhvervslivet. I Sverige har de børsnoterede virksomheder nedsat et 
indstillingsudvalg inden for rammerne af den nuværende selvregulering. Denne selvregulering 
indebærer også regler om at efterstræbe en ligelig kønsfordeling. Der kan også udøves 
indflydelse på aktionærerne på andre måder. De nødvendige tiltag bør kunne tilpasses de 
aktuelle forhold i de respektive medlemsstater med hensyn til ejerskabsstruktur, 
virksomhedsledelse og andet ligestillingsarbejde. 
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Som forslaget ser ud nu mener Riksdagen ikke, at der er tilstrækkelig grund til at foretage 
tiltag på EU-niveau. Det bedømmes, at målet om at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder 
inden for beslutningsprocessen omkring økonomiske spørgsmål, bedre vil kunne opnås 
gennem nationale tiltag. 


