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Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren och den nederländska 
första kammaren över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en 
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade 
företag och därmed sammanhängande åtgärder
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren och 
den nederländska första kammaren över ovannämnda förslag.
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BILAGA

Nederländernas parlament

Ärende:

Motiverat yttrande (subsidiaritet) över förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, COM(2012)0614

Första och andra kamrarna i Nederländernas parlament har, i enlighet med det för detta 
ändamål fastställda förfarandet, prövat förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, COM(2012)0614, mot 
subsidiaritetsprincipen. I och med detta tillämpades artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 
till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Genom denna skrivelse informerar vi er om den bedömning som det nederländska 
parlamentets första och andra kammare har gjort. Identiska brev har skickats till 
Europaparlamentet, rådet och den nederländska regeringen.

Såväl majoriteten i första kammaren som majoriteten i andra kammaren i Nederländernas 
parlament bedömer att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen1. Enligt 
subsidiaritetsprincipen ska unionen vidta åtgärder endast om detta är effektivare än att 
medlemsstaterna agerar, det vill säga om målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna. Enligt första och andra kamrarna i 
Nederländernas parlament är detta inte fallet.

Enligt artikel 157.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har unionen befogenhet 
att utfärda lagstiftning i syfte att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter 
och lika behandling av kvinnor och män på arbetsmarknaden. Europeiska kommissionen 
föreslår nu ett direktiv som innehåller en bestämmelse om att minst 40 procent av de icke 
verkställande styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska utgöras av företrädare för det 
underrepresenterade könet.

I förslaget klargörs dock inte behovet av de föreslagna åtgärderna på tillräckligt sätt. Vidare 
visas det inte tydligt varför man ska anta lagstiftning på europeisk nivå för att nå detta mål. 
Inte heller har det på något tydligt sätt motiverats varför man valt en bindande procentsats på 
40 procent. Vidare är det otydligt på vilket sätt den inre marknaden skulle snedvridas, vilket 
anges av kommissionen, och det finns oklarheter i lagstiftningens föreslagna utformning.

Kommissionen hävdar att den nationella politiken inte verkat vara tillräcklig för att nå 
direktivets mål att få in fler kvinnor i företagsledningarna. Det är emellertid omöjligt att dra 
slutsatsen att nationella initiativ inte varit framgångsrika, med tanke på att de flesta initiativ 
ännu ligger i sin linda och inte haft någon chans att visa sin effektivitet. Det är till och med 
möjligt att EU:s förslag kan få snedvridande inverkan på välfungerande nationella initiativ 
som strävar efter jämställdhet mellan könen.

                                               
1 I första kammaren består denna majoritet av de politiska grupperna VVD, SP, PVV, CDA och ChristenUnie, i 
andra kammaren av de politiska grupperna VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie och SGP.
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Första och andra kamrarna i Nederländernas parlament ställer sig bakom betydelsen av 
jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. För detta ändamål trädde den 
1 januari 2013 målsiffran på 30 procent i kraft genom lag i Nederländerna. Denna gäller för 
stora bolags styrelsekommittéer och styrelser. Om man fastställde europeisk lagstiftning –
med andra mål, en annan målgrupp, ett annat tidsschema och införandet av påföljder – skulle 
det gå emot detta nationella initiativ, och det nationella angreppssättet skulle inte få 
tillräckligt med tid för att nå resultat.

Vidare åberopar kommissionen behovet av en harmonisering av den nationella politiken med 
hänsyn till en välfungerande inre marknad. Det går emellertid inte att påvisa att existensen av 
olika nationella initiativ som strävar efter jämställdhet mellan könen leder till snedvridning av 
den inre marknaden. Detta skulle kunna vara fallet om det underrepresenterade könet i vissa 
länder inte skulle ha någon chans att vara verksamt inom företagsledningarna. Så är inte fallet.

Det styrks inte heller att det är effektivt att införa en obligatorisk målsiffra. Det finns få 
exempel på länder där detta redan testats, och även i dessa länder har initiativen pågått under 
så kort tid att man ännu inte kan konstatera om denna politik nått framgångar. Dessutom kan 
en allmän skyldighet för börsnoterade företag inte i tillräcklig utsträckning beakta företagens 
särskilda situation. Vidare har det inte på tillräckligt sätt styrkts vetenskapligt att storleken på 
den obligatoriska procentsatsen, 40 procent, är den mest effektiva med tanke på det mål som 
ska uppnås och många medlemsstaters situation. Det är därför att föredra att man avvaktar 
tydliga resultat av de nationella initiativen och ger medlemsstaterna möjlighet att lära sig av 
utvärderingen av dessa nationella initiativ, i stället för att i detta skede fastställa bindande 
procentsatser.

Det har inte heller påvisats att det sätt som föreslås för att åstadkomma lika möjligheter för 
kvinnor och män, nämligen genom ”lämpliga och avskräckande påföljder”, är effektivt. Det 
finns nationella initiativ som saknar obligatoriska påföljder och som uppvisar en ökad 
delaktighet för kvinnor i näringslivets topp. Frågan är då också varför kommissionen går emot 
denna utveckling genom skyldigheten att föreskriva avskräckande påföljder. Det är inte heller 
klart vilka insatser medlemsstaterna skulle behöva göra om påföljder skulle behöva införas 
och i fall av bristande efterlevnad. Det framgår inte tydligt i vilka fall medlemsstaterna 
uppfyller kraven i det föreslagna direktivet.

Första och andra kamrarna ser därför inte heller något mervärde i eller något behov av att 
kommissionen genom reglering ingriper i befintliga nationella initiativ som eftersträvar lika 
möjligheter för kvinnor och män i näringslivets topp.


