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Om: Begrundet udtalelse fra Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer i 
Kongeriget Nederlandene 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 Generalstaternes Førstekammer 
og Andetkammer i Kongeriget Nederlandene om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Generalstaterne

Om: Begrundet udtalelse (nærhed) 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)

Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer har, i overensstemmelse med den derfor 
fastsatte procedure, undersøgt ovennævnte forslag til Europa-Parlaments og Rådets direktiv 
om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 
selskaber (COM(2012)0614) i forhold til nærhedsprincippet. Det er sket i medfør af artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten om anvendelse af 
nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Med denne skrivelse gør vi Generalstaternes Første- og Andetkammers vurdering bekendt. 
Der er sendt enslydende skrivelser til Europa-Parlamentet, Rådet og den nederlandske 
regering.

Et flertal både i Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer mener, at forslaget er i strid 
med nærhedsprincippet1. Ifølge nærhedsprincippet griber EU kun ind, hvis dets 
foranstaltninger viser sig at være mere effektive end de nationale, altså hvis målsætningen for 
de foreslåede foranstaltninger ikke opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne. Dette er, 
ifølge Generalstaternes Første- og Andetkammers vurdering, ikke tilfældet.

På grundlag af artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union kan EU fastsætte 
bestemmelser, der skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Kommissionen foreslår nu et 
direktiv, der fastsætter, at mindst 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede 
selskaber skal besættes af personer af det underrepræsenterede køn.

Forslaget dokumenterer dog ikke i tilstrækkelig grad nødvendigheden af de foreslåede 
foranstaltninger. Der gives heller ikke nogen klar begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt 
med bestemmelser på EU-plan for at opfylde målsætningen. Det er også uklart, hvorfor man 
har valgt en obligatorisk procentsats på 40 %. Endelig er det uklart, hvorledes Kommissionen 
mener det indre marked ellers ville blive forstyrret, og der er utydeligheder i formuleringen af 
den foreslåede lovgivning. 

Kommissionen erklærer, at de nationale politiske foranstaltninger har vist sig at være 
utilstrækkelige med henblik på at opfylde direktivets målsætning om flere kvinder i 
lederstillinger. Man kan dog ikke konkludere, at de nationale foranstaltninger ikke er 
                                               
1 Dette flertal bestod i Førstekammeret af grupperne VVD. SP. PVV. CDA og ChristenUnie og i Andetkammeret 
af grupperne VVD. SP.PVV. CDA. ChristenUnie og SGP.
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lykkedes, da de fleste af disse foranstaltninger stadig befinder sig på de indledende stadier og 
endnu ikke har haft mulighed for at vise deres effektivitet. Det er endda muligt, at EU-
forslaget ville have en forstyrrende effekt på ellers velfungerende nationale foranstaltninger i 
forbindelse med kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder. 

Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer anerkender vigtigheden af ligestilling 
mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Med henblik herpå vil der i Nederlandene 
træde en målprocentsats på 30 % i kraft pr. 1. januar 2013 for store selskabers tilsynsråd og 
bestyrelser. Vedtagelse af EU-lovgivning - med en anden målsætning, en anden målgruppe, et 
andet tidsskema og indførelse af sanktioner - ville modarbejde dette nationale tiltag og giver 
ikke den nationale fremgangsmåde tilstrækkelig tid til at opnå resultater. 

Kommissionen henviser samtidig til behovet for at harmonisere de nationale politikker med 
henblik på at sikre et velfungerende indre marked. Der er dog intet der tyder på, det skulle 
have en forstyrrende effekt på det indre markeds funktion, at der findes forskellige nationale 
ligestillingsinitiativer. Dette kunne være tilfældet, hvis det underrepræsenterede køn i visse 
lande ikke havde nogen som helst mulighed for at opnå topstillinger i erhvervslivet. Dette er 
dog ikke tilfældet.

Der er desuden intet belæg for, at det skulle være effektivt at indføre en obligatorisk målsats.
Der er meget få lande, hvor denne fremgangsmåde har været brugt, og selv i disse lande er 
initiativerne blevet iværksat for så kort tid siden, at deres effektivitet endnu ikke kan fastslås. 
Desuden gør indførelsen af et generelt krav til børsnoterede selskaber det ikke muligt at tage 
hensyn til de enkelte selskabers individuelle situation. Derudover foreligger der ikke 
tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for, at 40 % skulle være den mest hensigtsmæssige 
obligatoriske procentsats med henblik på at opfylde målsætningen og reagere på den situation, 
de fleste medlemsstater befinder sig i. Det ville være bedre at afvente klare resultater af de 
nationale tiltag og tillade medlemsstaterne at tage ved lære gennem evaluering af disse 
initiativer, frem for at indføre obligatoriske procentsatser på dette stadie. 

Det er heller ikke blevet bevist, at den foreslåede metode til at sikre lige muligheder for mænd 
og kvinder, nemlig ved hjælp af sanktioner, der skal være "effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning", er effektiv. Der er nationale 
initiativer, der uden at indebære obligatoriske sanktioner har understøttet en stigende tendens 
til, at kvinder indtager topstillinger i erhvervslivet. Spørgsmålet er derfor, hvorfor 
Kommissionen vil hindre denne udvikling med et krav om at pålægge afskrækkende 
sanktioner. Det er ligeledes uklart, hvordan medlemsstaterne skal handle i tilfælde, hvor der 
bør pålægges sanktioner, samt i tilfælde af overtrædelse. Det står ikke klart, hvornår 
medlemsstaterne opfylder det foreslåede direktiv. 

Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer ser ingen nødvendighed eller merværdi af 
Kommissionens indgriben via lovgivning i de nationale tiltag i forbindelse med kampen for 
lige muligheder for mænd og kvinder i toppen af erhvervslivet.


