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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Voorstel van de commissie voor een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Gelet op de toetsing van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de en daarmee samenhangende 
maatregelen (COM(2012)614), waarvan verslag wordt gedaan in advies 2012/13:CU14 
(Subsidiariteitstoetsing richtlijnvoorstel verbetering man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen) van de Commissie 
binnenlandse zaken, is de Rijksdag van oordeel dat genoemd voorstel niet met het 
subsidiariteitsbeginsel strookt. De gronden voor het oordeel van de Rijksdag zijn de volgende.

De voorgestelde richtlijn beoogt tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen bij niet-uitvoerende bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen te komen 
door te voorzien in maatregelen die erop gericht zijn sneller tot een evenwichtige man-
vrouwverhouding te komen en de ondernemingen voldoende tijd te bieden om de nodige 
regelingen te treffen. Als streefdoel hanteert het voorstel dat minstens 40% van de posities 
van niet-uitvoerend bestuurder door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht worden 
bekleed.

De Rijksdag is van mening dat de man-vrouwverhouding bij bestuursfuncties in het 
bedrijfsleven aanzienlijk evenwichtiger moet worden. De Rijksdag is voorts van mening dat 
een initiatief op een zo belangrijk terrein een goede zaak is.

Bij het onderhavige voorstel is er echter onvoldoende rekening met gehouden dat de 
aandeelhouders in een groot aantal lidstaten een grote invloed op het management van de 
onderneming hebben. De situatie in Zweden kan het probleem met de voorgestelde regeling 
illustreren. In Zweden wordt de raad van bestuur door de aandeelhoudersvergadering 
benoemd. Het mandaat van het bestuur berust op vertrouwen; er is geen sprake van een 
dienstverband in arbeidsrechtelijke zin. Het bestuur vertegenwoordigt de aandeelhouders en is 
verantwoordelijk voor de organisatie en het management van de onderneming. De 
aandeelhouders vormen het hoogste gezag en kunnen het bestuur te allen tijde ontslaan. De 
voorgestelde regeling impliceert dat er in feite een arbeidsrechtelijke benadering wordt 
toegepast op de benoeming van de bestuursleden, hetgeen niet verenigbaar is met het 
Zweedse systeem. De grensoverschrijdende problemen op dit terrein zijn overigens niet van 
dien aard dat regulering op EU-niveau vereist is.

Volgens de Rijksdag hoort de regelgeving inzake de benoeming van de bestuursleden door de 
aandeelhouders een zaak van de lidstaten te blijven. In de gegeven omstandigheden moet 
grotere gelijkheid van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven ook in het vervolg op 
nationaal niveau met verschillende maatregelen nagestreefd worden. De Zweedse 
beursgenoteerde bedrijven hebben in het kader van het zelfreguleringssysteem een 
benoemingscommissie ingesteld. In dat kader zijn er ook regels vastgesteld voor het nastreven 
van een evenwichtige man-vrouwverhouding. De houding van de aandeelhouders kan ook op 
andere wijze beïnvloed worden. De te nemen maatregelen moeten afgestemd kunnen worden 
op de situatie op het vlak van eigendomsstructuur, managementcultuur en overig 
gelijkekansenbeleid in de verschillende lidstaten.
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Het voorstel is in zijn huidige vorm zodanig dat de Rijksdag geen reden ziet voor maatregelen 
op EU-niveau. Het streven naar gelijkheid van mannen en vrouwen op bestuursniveau in het 
bedrijfsleven kan betere via nationale maatregelen gestalte krijgen.


