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foranstaltninger
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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 en 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 Det Forenede Kongeriges 
Underhus om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra Underhuset

Fremsendt til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til 
artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet

vedrørende

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende 

foranstaltninger
16433/121

Traktatens ramme for vurdering af overholdelsen af nærhedsprincippet

1. Nærhedsprincippet er affødt af ønsket om at sikre, at beslutninger træffes så tæt som muligt 
på EU's borgere. Det er defineret i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union:

"I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens 
enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan."

2. EU's institutioner sikrer "til stadighed"2, at nærhedsprincippet, som defineret i protokollen 
(nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, overholdes.

3. Kommissionen skal således foretage omfattende høringer, inden den stiller lovforslag, og i 
forbindelse med sådanne høringer skal der tages højde for regionale og lokale forhold, hvor 
dette er relevant.3

4. I medfør af artikel 5 i protokollen (nr. 2) bør ethvert udkast til europæisk 
lovgivningsmæssig retsakt indeholde en "detaljeret analyse", der gør det muligt at vurdere 
overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Denne analyse bør omfatte 
følgende:

 en vurdering af forslagets finansielle virkninger

 for så vidt angår direktiver en vurdering af forslagets indvirkning på den nationale og, 
hvor dette er nødvendigt, den regionale lovgivning og

 en kvalitativ og, om muligt, kvantitativ underbygning af begrundelserne for at fastslå, 

                                               
1 COM(2012)0614.
2 Artikel 1 i protokollen (nr. 2).
3 Artikel 2 i protokollen (nr. 2).
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at et af Unionens mål bedre kan nås på EU-plan.

Den detaljerede analyse bør desuden påvise en bevidsthed om, at enhver byrde af finansiel 
eller administrativ art, der pålægges EU, nationale regeringer, regionale eller lokale 
myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, skal begrænses mest muligt og skal stå i rimeligt 
forhold til det mål, der skal nås.

5. I medfør af artikel 5, stk. 3, og artikel 12, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union 
sikrer de nationale parlamenter, at nærhedsprincippet overholdes i overensstemmelse med 
proceduren i protokollen (nr. 2), nemlig proceduren for begrundede udtalelser.

Tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

6. Den tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
der er knyttet til Amsterdamtraktaten, gav værdifuld vejledning om anvendelsen af 
nærhedsprincippet. Denne vejledning er fortsat en relevant indikator for overholdelse af 
nærhedsprincippet. Kommissionen har bekræftet, at den fortsat benytter 
Amsterdamprotokollen som rettesnor for vurderingen af, om princippet er overholdt, og 
anbefaler andre at gøre det samme.4

                                               
4 Se hhv. s. 2 og 3 i beretningerne om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet fra 2010 og 2011 
(COM(2010)0547 og COM(2011)0344).

"For at en handling fra Fællesskabets side er berettiget, skal begge aspekter af 
nærhedsprincippet være overholdt: Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne inden for rammerne af deres nationale forfatningsmæssige 
system og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan.

Følgende retningslinjer bør følges for at undersøge, om ovennævnte betingelse er opfyldt:

 Det pågældende spørgsmål har tværnationale aspekter, som ikke på tilfredsstillende 
måde kan reguleres ved handling fra medlemsstaternes side.

 En handling fra medlemsstaternes side alene eller manglende handling fra 
Fællesskabets side vil være i konflikt med traktatens krav (såsom behovet for at rette 
op på konkurrenceforvridning, at undgå skjulte handelsrestriktioner eller at styrke den 
økonomiske og sociale samhørighed) eller vil på anden måde alvorligt skade 
medlemsstaternes interesser.
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 En handling på fællesskabsplan vil have klare fordele på grund af omfanget eller 
virkningerne heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes side1.

Fællesskabets handling skal udformes så enkelt som muligt og være forenelig med en 
tilfredsstillende opfyldelse af foranstaltningens mål og behovet for effektiv håndhævelse. 
Fællesskabet lovgiver kun i det omfang, det er nødvendigt. Alt andet lige foretrækkes 
direktiver frem for forordninger, og rammedirektiver frem for detaljerede foranstaltninger."

Foreslået lovgivning – Formål

7. Forslaget til direktiv har til formål at forbedre kønsfordelingen i børsnoterede selskabers 
bestyrelser. Selv om det er kønsneutralt formuleret og hele tiden henviser til det 
underrepræsenterede køn, gør betragtningerne det klart, at målet er at øge kvinders 
tilstedeværelse i bestyrelserne af følgende grunde:

 at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd og indsnævre forskellen i deres 
beskæftigelsesfrekvens og løn

 at sikre en effektiv udnyttelse af den menneskelige kapital (60 procent af kandidaterne 
fra universiteterne er kvinder) og at øge afkastet på offentlige investeringer i 
uddannelse samt

 at skabe bedre virksomhedsledelse med en positiv afsmittende effekt på 
virksomhedernes økonomiske resultater og rentabilitet samt økonomisk vækst.

Arbejdsgang

8. Forslaget til direktiv bygger på artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som giver en særlig kompetence til at vedtage foranstaltninger, der skal "sikre 
anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi". Det ville kræve, at medlemsstaterne er pålagt at sikre, at 
børsnoterede selskaber, hvor kvinder tegner sig for mindre end 40 % af de menige 
bestyrelsesposter eller en tredjedel af alle bestyrelsesposter (ledende og menige) baserer 
udnævnelsen af menige bestyrelsesmedlemmer på "en sammenlignende analyse af hver 
kandidats kvalifikationer ved at anvende forud fastsatte, klare, neutralt formulerede og 
utvetydige kriterier". Det ville også indføre en ny præferenceregel for at sikre, at en kvindelig 
kandidat ville blive prioriteret, forudsat at hun er lige så kvalificeret som en mandlig kandidat 
med hensyn til egnethed, kundskaber og arbejdsindsats, og at der ikke er andre faktorer, der er 
specifikke for den mandlige kandidat, som taler til fordel for ham.

9. Formålet med disse nye procedurekrav er at opnå, at kvinder vil tegne sig for 40 % af de 
menige bestyrelsesposter (eller 30 % af alle bestyrelsesposter) i bestyrelserne i børsnoterede 
selskaber i 2020 (eller 2018 for så vidt angår børsnoterede offentlige virksomheder). Der 
gøres undtagelse for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) samt virksomheder, hvor 
kvindelige ansatte tegner sig for mindre end 10 % af arbejdsstyrken. Hvis nationale 

                                               
1 Se hhv. s. 2 og 3 i beretningerne om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet fra 2010 og 2011 
(COM(2010)0547 og COM(2011)0344).
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foranstaltninger allerede er blevet indført med henblik på at øge kvinders repræsentation i 
bestyrelserne, behøver virksomhederne ikke at anvende de nye rekrutterings- og 
udvælgelsesprocedurer, men de vil være forpligtet til at gøre dette fra 2018/20, hvis de ikke 
har nået målet på 40 %. Forslaget til direktiv indfører også specifikke overvågnings- og 
rapporteringskrav for børsnoterede selskaber med henblik på at sikre, at der sker mærkbare 
fremskridt i retning af, at en højere andel af ledende bestyrelsesposter besættes af kvinder.

10. Direktivforslaget pålægger medlemsstaterne at indføre sanktioner, som kan omfatte 
administrative bøder eller en retsmyndigheds annullering af en udnævnelse eller et valg af et 
menigt bestyrelsesmedlem, hvis de proceduremæssige krav til rekruttering og udvælgelse, der 
er fastsat i de nationale gennemførelsesforanstaltninger, er blevet tilsidesat. Det er ikke klart, 
om det er meningen, at sanktionerne skal finde anvendelse på et børsnoteret selskab, der 
følger de proceduremæssige krav, men som ikke lever op til 40-procents-målet senest i
2018/20.

Nærhedsprincippet

11. Kommissionen fremfører tre grunde til at retfærdiggøre foranstaltninger på EU-plan. For 
det første siger den, at foranstaltninger på EU-plan er nødvendige, fordi medlemsstater, der 
handler individuelt, "ikke vil opnå tilstrækkelig betydelige fremskridt hen imod en mere 
ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser i 2020 eller på noget tidspunkt i den nærmeste 
fremtid"2. I betragtning af de nuværende tendenser i medlemsstaterne vurderer 
Kommissionen, at EU som helhed ikke vil nå op på 40 procent kvinder i bestyrelserne inden 
2040. Kommissionen fremhæver voksende forskelle i de fremgangsmåder, som 
medlemsstaterne følger, og tilføjer:

"Selv om medlemsstaterne har juridisk mulighed for at handle med henblik på at imødegå 
kvinders underrepræsentation i beslutningstagende stillinger, har mange af dem ikke vist 
nogen vilje – eller står over for modstand fra erhvervslivet – til at handle på eget initiativ."3

12. Medlemsstaternes divergerende fremgangsmåder giver den anden begrundelse for 
foranstaltninger på EU-plan. Kommissionen er af den holdning, at forskellige 
lovgivningsstrategier kan have en negativ indvirkning på det indre marked og føre til 
"praktiske problemer." Som eksempler nævnes de problemer, som et børsnoteret selskab kan 
støde på, hvis det ønsker at oprette et datterselskab i en anden medlemsstat, at foretage en 
fusion eller en overtagelse eller at afgive bud på en offentlig kontrakt.4 Mangel på 
gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne og kvalifikationskriterierne til bestyrelsesposter 
kan afholde potentielle kandidater fra at udøve deres ret til fri bevægelighed inden for det 
indre marked og også påvirke investorernes beslutninger.5 Desuden bidrager fælles 
minimumskrav til at sikre "ensartede konkurrencevilkår".6 Kommissionen tilføjer: "Det er 
tænkeligt, at medlemsstaterne tøver med at regulere området alene, da de måske ser en risiko 
for at stille deres egne selskaber dårligere end selskaber fra andre medlemsstater. Denne 
opfattelse, som styrkes af pres fra erhvervslivet, er endnu en væsentlig hindring for, at 

                                               
2 Se s. 25 i Kommissionens konsekvensanalyse (ADD 1).
3 Se s. 26 i Kommissionens konsekvensanalyse (ADD 1).
4 Se betragtning 12, s. 18 i direktivforslaget.
5 Se betragtning 13, s. 18 i direktivforslaget, samt s. 26-27 i Kommissionens konsekvensanalyse (ADD 1).
6 Se betragtning 14, s. 18 i direktivforslaget.
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medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger. Et EU-initiativ på dette område er 
nødvendigt for at sikre et sammenligneligt niveau for fremme af ligestilling i hele Unionen, 
som det kræves i EU-traktaterne."7

13. Den tredje begrundelse for foranstaltninger på EU-plan placerer ligestilling inden for den 
bredere sociale og økonomiske baggrund for Europa 2020-strategien. Kommissionen er af den 
holdning, at en klar vilje til ligestilling mellem mænd og kvinder er afgørende for at fjerne 
hindringer for kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet og for at opfylde Europa 2020-målet om 
en beskæftigelsesgrad på 75 % for kvinder og mænd i alderen 20-64 år inden 2020. 
Kommissionen forventer også, at øget deltagelse af kvinder på de højeste niveauer af 
økonomisk beslutningstagning vil have gavnlige afsmittende virkninger på den bredere 
økonomi, fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne og stimulere den økonomiske 
vækst.8 Kommissionen siger:

"Den manglende udnyttelse af højtkvalificerede kvinders kompetencer betyder, at man går 
glip af en mulighed for økonomisk vækst. En af forudsætningerne for at løse EU's 
demografiske udfordringer, konkurrere effektivt i en globaliseret økonomi og sikre en 
komparativ fordel i forhold til tredjelande er, at alle til rådighed værende menneskelige 
ressourcer bringes på banen."9

14. Kommissionen konkluderer ud fra sin analyse, at målsætningen om at øge andelen af 
kvinder i bestyrelserne i børsnoterede selskaber

"bedre kan opfyldes ved en koordineret indsats på EU-plan end ved forskellige og 
mere eller mindre ambitiøse og effektive nationale tiltag."10

Aspekter af forordningen, som ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet

15. Underhuset mener, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger er i uoverensstemmelse med Kommissionens proceduremæssige 
forpligtelser i henhold til protokol nr. 2 og nærhedsprincippet på følgende punkter:

i) Manglende opfyldelse af væsentlige procedurekrav

16. I medfør af artikel 5 i protokollen (nr. 2) "bør ethvert udkast til europæisk 
lovgivningsmæssig retsakt indeholde en detaljeret analyse, der gør det muligt at vurdere 
overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet". Kravet om, at et udkast til 
en lovgivningsmæssig retsakt skal indeholde en detaljeret analyse, betyder, at analysen bør 
fremgå af Kommissionens begrundelse, som er en del af udkastet, og især da denne bliver 
oversat til alle EU’s officielle sprog. Den omstændighed, at begrundelsen bliver oversat til 
alle EU's officielle sprog, bevirker, at den detaljerede analyse kan blive bedømt for sin 
overholdelse af nærhedsprincippet (og proportionalitetsprincippet) i alle EU’s medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 5 i protokol nr. 2. Dette står i modsætning til Kommissionens 
konsekvensanalyse, som ikke er en del af lovudkastet, og som ikke bliver oversat til alle EU’s 
                                               
7 Se s. 26 i Kommissionens konsekvensanalyse (ADD 1).
8 Se betragtning 15, s. 18-19 i direktivforslaget.
9 Se s. 3 i Kommissionens begrundelse.
10 Se s. 28 i Kommissionens konsekvensanalyse (ADD 1).
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officielle sprog.

17. I traktaten om Den Europæiske Union11 antages det, at beslutninger bør tages så tæt på 
EU-borgeren som muligt. En fravigelse af dette udgangspunkt bør ikke tages for givet, men 
bør begrundes på tilstrækkelig klar og detaljeret vis, således at EU-borgere og deres valgte
repræsentanter kan forstå de kvalitative og kvantitative grunde, der leder til den konklusion, at 
"et af Unionens mål bedre kan nås på EU-plan", som er påkrævet ifølge artikel 5 i protokol 
nr. 2. Det påhviler den EU-institution, som fremsætter lovforslaget, at bevise, at disse 
betingelser er opfyldt.

18. Kommissionens begrundelse og betragtningerne til direktivforslaget giver i nogen grad en 
detaljeret begrundelse for foranstaltninger på EU-plan. Men af de nedenfor anførte grunde 
mener vi ikke, at Kommissionen har fremlagt tilstrækkelig kvalitativ og kvantitativ 
dokumentation for nødvendigheden af foranstaltninger på EU-plan, eftersom en række 
medlemsstater allerede har truffet foranstaltninger til at øge kvinders tilstedeværelse i 
børsnoterede selskabers bestyrelser. Underhuset finder, at Kommissionen i kraft af denne 
udeladelse ikke lever op til sine væsentlige proceduremæssige forpligtelser i henhold til 
artikel 5 i protokol nr. 2.

ii) Manglende overholdelse af nærhedsprincippet

19. I henhold til subsidiaritetstestens første led kan EU kun handle "hvis og i det omfang 
målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne"12.

20. Kommissionen fremhæver medlemsstaternes divergerende fremgangsmåder – hvor nogle 
indfører bindende kvoter, nogle fastsætter ikke-bindende mål, nogle foreslår frivillige, 
erhvervsstyrede initiativer, og nogle ikke foretager nogen handling overhovedet – og mener, 
at fremskridtene hen imod en mere ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelserne vil ske for 
langsomt. Underhuset noterer sig imidlertid, at mange nationale foranstaltninger er blevet 
indført inden for det sidste år eller to, og finder, at det er for tidligt at afskrive dem som 
ineffektive. Vi mener endvidere, at en yderligere periode til overvejelse og evaluering er 
nødvendig for at vurdere, hvad der fungerer (eller ikke fungerer), og hvor mange mærkbare 
fremskridt der er gjort, inden det konkluderes, at medlemsstaterne er uvillige til at handle, 
eller at de foranstaltninger, de indfører, vil være ineffektive.

21. Kommissionen henviser til modstand fra erhvervslivet som en mulig forklaring på, 
hvorfor nogle medlemsstater kan være tilbageholdende eller uvillige til at handle, og slår til 
lyd for foranstaltninger på EU-plan for at sikre "ensartede konkurrencevilkår". Men meget af 
analysen bag Kommissionens forslag bygger på de forretningsmæssige fordele ved at indføre 
mere forskelligartede bestyrelser som et middel til bedre virksomhedsledelse og bedre 
virksomhedsresultater. Der synes derfor at være mere, ikke mindre, grund til, at 
medlemsstaterne træffer foranstaltninger individuelt for at fremme en mere ligelig 
kønsfordeling i selskabsbestyrelserne som et middel til at sikre konkurrencefordele.

22. I henhold til subsidiaritetstestens første led kræves der bevis for, at målet om ligelig 

                                               
11 Artikel 5.
12 Se artikel 5, stk. 3, i TEU.
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kønsfordeling i selskabsbestyrelserne, på grund af den påtænkte foranstaltnings omfang eller 
virkninger, bedre kan nås på EU-plan. Kommissionen er af den holdning, at en indsats på EU-
plan er berettiget, fordi forskellige lovgivningsstrategier kan give anledning til "praktiske 
problemer", som kan have en negativ indvirkning på det indre marked. Som eksempler 
nævnes muligheden for, at et selskab med for få kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan 
udelukkes fra offentlige indkøbsaftaler eller vil finde det vanskeligt at oprette et datterselskab 
i en anden medlemsstat. Mangel på gennemsigtighed i rekrutterings- og 
udvælgelsesprocedurerne til bestyrelsesposter kan også udgøre en hindring for den frie 
bevægelighed i det indre marked og påvirke det grundlag, som investorernes beslutninger 
træffes på. Selv om vi accepterer, at alt dette teoretisk set er muligt, mener vi, at 
Kommissionen bør etablere et langt stærkere evidensgrundlag bestående af problemer, der 
faktisk er opstået på det indre marked, før at den kan hævde, at en indsats på EU-plan er 
berettiget, for at divergerende nationale fremgangsmåder kan forenes.

23. Kommissionen er endvidere af den holdning, at en øget deltagelse og synlighed af kvinder 
i ledende økonomiske beslutningstagende stillinger meget vel kan have en positiv afsmittende 
effekt på kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet og bidrage til Europa 2020-strategiens 
overordnede mål for beskæftigelsen. Det er langt fra klart, at Det Europæiske Råd påtænkte, 
at lovgivning af denne art ville være nødvendig eller ønskelig for at opfylde de overordnede 
mål. Som anført ovenfor mener vi endvidere, at det er for tidligt at konkludere, at 
foranstaltninger på EU-plan af den type, som Kommissionen har foreslået, nødvendigvis er 
den eneste – eller bedste – måde at nå det overordnede mål på.

Konklusion

24. Af disse årsager konkluderer Underhuset, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet.
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EU-kontroludvalgets 23. betænkning, 2012-13-samlingen

Ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser

Baggrund

1.1. Rom-traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab fra 1957 
knæsatte princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde, og ligestilling er 
siden blevet anerkendt som en af de grundlæggende værdier i EU.1 EU-traktaterne har fastsat 
en generel forpligtelse for EU til at tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle områder, hvor det har kompetence til at handle.2 Endvidere giver 
artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) en særlig 
kompetence til at vedtage foranstaltninger,

"der skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme værdi".

Dokument a) — Meddelelsen

1.2. Kommissionens meddelelse beskriver, hvordan EU-lovgivningen, Domstolens retspraksis 
samt EU's finansierings- og handlingsprogrammer har bidraget til at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder. I marts 2010 vedtog den nyudnævnte Kommission et 
kvindecharter, hvori den erklærede, at den ville styrke kønsperspektivet i alle sine politiske 
tiltag i løbet af indeværende mandatperiode samt træffe specifikke foranstaltninger til at 
fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Kommissionens strategi for ligestilling mellem 
kvinder og mænd, der dækker perioden 2010-2015, understreger behovet for at øge andelen af 
kvinder, der besætter ledende stillinger. I marts 2011 vedtog Rådet den europæiske 
ligestillingspagt (2011-2020), som opfordrede til at iværksætte tiltag på nationalt plan og, om 
nødvendigt, på EU-plan for at styrke kvinders indflydelse og status i det politiske og 
økonomiske liv og fremme kvinders og mænds ligelige deltagelse i beslutningstagning på alle 
niveauer og på alle områder, for at hele talentmassen kan udnyttes fuldt ud. Ved at fjerne 
hindringer for kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet er pagten ét af en række værktøjer, der 
har til formål at bidrage til Europa 2020-strategiens overordnede mål om at øge 
beskæftigelsesgraden for kvinder til 75 % inden 2020.

1.3. På trods af disse initiativer og tidligere forsøg på at frembringe ændringer ved hjælp af 
ikke-bindende rådshenstillinger bemærkes det i meddelelsen, at der stadig er en vedvarende 
skæv kønsfordeling, hvad de ledende stillinger angår:

"I EU domineres selskabsbestyrelser stadig af det ene køn: 86,3 % af 
bestyrelsesmedlemmerne er mænd, mens kvinder tegner sig for blot 13,7 % (15 % af de 
menige bestyrelsesmedlemmer). 96,8 % af bestyrelsesformændene er mænd og kun 3,2 % er 
kvinder."3

                                               
1 Se artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.
2 Jf. artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
3 Se s. 5 i meddelelsen.
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1.4. Den fremhæver den beskedne reaktion på Kommissionens "EU-hensigtserklæring om 
kvinder i bestyrelsen", der blev lanceret i marts 2011, og som opfordrede børsnoterede 
selskaber til at indgå en frivillig forpligtelse til at øge andelen af kvinder i deres bestyrelser til 
30 % i 2015 og 40 % i 20204, såvel som pres fra Europa-Parlamentet til at indføre kvoter og 
bindende lovgivning, hvis de frivillige foranstaltninger ikke førte til resultater. Kommissionen 
anslår, at det med det nuværende tempo vil tage mere end 40 år, før virksomheder i hele EU 
får opnået en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelser. Den siger, at der derfor er behov for et 
lovgivningsinitiativ, ikke kun for at forbedre kønsfordelingen i bestyrelserne i børsnoterede 
selskaber, men også for at sikre, at ændringerne er "strukturelle og varige"5. Andre handlinger 
til understøttelse af EU-lovgivningen vil omfatte:

 udarbejdelse af en frivillig adfærdskodeks vedrørende kønsdiversitet og bedste praksis 
til rekrutteringsvirksomheder, som søger kandidater til lederstillinger

 politiske retningslinjer vedrørende foranstaltninger, som sikrer, at det er muligt at 
forene arbejdslivet, privatlivet og familielivet

 nøje overvågning af fremskridtene hen imod Europa 2020-målet om kvinders 
deltagelse i arbejdsmarkedet

 at skabe større opmærksomhed om de forretningsmæssige og økonomiske grunde til at 
sikre ligestilling samt at videregive god praksis

 indsamling af sammenlignelige data for at følge de fremskridt, der gøres mod en 
ligelig repræsentation af kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger, og

 at fremme børnepasningsmuligheder af god kvalitet og til en overkommelig pris6.

Dokument b) — Direktivforslaget

1.5. Forslaget til direktiv har til formål at forbedre kønsfordelingen i børsnoterede selskabers 
bestyrelser. Selv om det er kønsneutralt formuleret og hele tiden henviser til det 
underrepræsenterede køn, gør betragtningerne det klart, at målet er at øge kvinders 
tilstedeværelse i bestyrelserne af følgende grunde:

 at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd og indsnævre forskellen i deres 
beskæftigelsesfrekvens og løn

 at sikre en effektiv udnyttelse af den menneskelige kapital (60 % af kandidaterne fra 
universiteterne er kvinder) og at øge afkastet på offentlige investeringer i uddannelse 
og

 at skabe bedre virksomhedsledelse med en positiv afsmittende effekt på 
virksomhedernes økonomiske resultater og rentabilitet samt økonomisk vækst.

Direktivforslagets anvendelsesområde

1.6. Direktivforslaget vil kun gælde for børsnoterede selskaber (det vil i Det Forenede 
Kongerige sige selskaber, der er noteret på børsen i London – London Stock Exchange), men 
der er en undtagelse for små og mellemstore virksomheder.7 Dette skyldes, at børsnoterede 
                                               
4 Kun 24 virksomheder har underskrevet erklæringen (se s. 6 i ADD 1).
5 Se s. 6 i meddelelsen.
6 Se s. 15-17 i meddelelsen.
7 Undtagelsen gælder for små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte og en årlig omsætning på 
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selskaber "har en særlig økonomisk position, synlighed og betydning", og deres funktion er at 
sætte en standard for den bredere økonomi. Kommissionen er også af den holdning, at 
børsnoterede selskabers offentlige karakter retfærdiggør en mere omfattende regulering "i 
offentlighedens interesse".8

Proceduremæssige krav til rekruttering af menige bestyrelsesmedlemmer

1.7. Direktivforslaget vil indføre nye procedurekrav vedrørende de kvalifikationskriterier og 
udvælgelsesprocedurer til rekruttering af menige bestyrelsesmedlemmer, som skal gælde for 
alle bestyrelsessystemer9, og som har til formål at sikre, at når der er en skæv kønsfordeling i 
et selskabs bestyrelse, vil det bestræbe sig på at øge andelen af menige bestyrelsesposter, som 
beklædes af det underrepræsenterede køn, til 40 % inden januar 2020 (eller inden 2018 for 
børsnoterede selskaber, som er offentlige virksomheder). Kommissionen begrunder 
sondringen mellem rollerne for ledende og menige bestyrelsesmedlemmer med 
proportionalitetshensyn. Kommissionen anfører, at der sandsynligvis vil være en større pulje 
af velkvalificerede personer, der kan udføre menige tilsynsopgaver, og at det derfor vil være 
lettere for virksomhederne at opnå mere forskelligartede bestyrelser ved at fokusere deres 
indsats på ansættelse af menige bestyrelsesmedlemmer. Derimod vil anvendelse af de samme 
forpligtelser for ansættelse af ledende bestyrelsesmedlemmer udgøre en alt for vidtgående 
indblanding i den daglige ledelse af en virksomhed.10

1.8. De nye procedurekrav ville kun finde anvendelse på børsnoterede selskaber, hvor det ene 
eller andet køns andel af de menige bestyrelsesposter er på under 40 %. I sådanne tilfælde 
fastsætter artikel 4, stk. 1, i direktivforslaget, at udnævnelserne skal baseres på: 
"en sammenlignende analyse af hver kandidats kvalifikationer ved at anvende forud fastsatte, 
klare, neutralt formulerede og utvetydige kriterier".

1.9. I tillæg til disse kvalifikationskriterier introducerer artikel 4, stk. 3, en ny 
præferenceregel. De pålægger medlemsstaterne at sikre, at
"der ved udvælgelsen af menige bestyrelsesmedlemmer gives fortrinsstilling til kandidaten fra 
det underrepræsenterede køn, hvis den pågældende kandidat er lige så kvalificeret som en 
kandidat af det modsatte køn med hensyn til egnethed, kundskaber og arbejdsindsats, 
medmindre en objektiv vurdering, hvor der tages højde for alle de kriterier, der er specifikke 
for de enkelte kandidater, taler til fordel for en kandidat af det modsatte køn".

1.10. En vraget kandidat har ret til at anmode om fremlæggelse af de kvalifikationskriterier, 
udvælgelsen byggede på, om den objektive komparative vurdering af disse kriterier, og hvor 
dette er relevant, om de overvejelser, der talte for at vælge en kandidat af det modsatte køn. 
Hvis der ud fra disse oplysninger er tilstrækkelige faktiske beviser til at skabe en formodning 
om, at en vraget kandidat var lige så kvalificeret som den valgte kandidat, er det op til det 
børsnoterede selskab at bevise, at præferencereglen ikke er blevet tilsidesat.

                                                                                                                                                  
højst 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på højst 43 mio. EUR.
8 Se betragtning 17, s. 19 i direktivforslaget.
9 Enstrengede systemer kombinerer ledende og menige bestyrelsesmedlemmers ledelses- og tilsynsfunktioner 
inden for én enkelt bestyrelsesstruktur; tostrengede systemer har et separat tilsynsråd bestående af menige 
bestyrelsesmedlemmer og en direktion bestående af ledende bestyrelsesmedlemmer.
10 Se betragtning 20, s. 19 i direktivforslaget.
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1.11. Kommissionen understreger, at præferencereglen i artikel 4, stk. 3, er forenelig med 
Domstolens retspraksis om positiv særbehandling, som kræver, at følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

 Det ene køn er klart underrepræsenteret i den pågældende sektor (i dette tilfælde 
kvinder).

 Den kvindelige kandidat er lige så kvalificeret med hensyn til egnethed, kundskaber 
og arbejdsindsats.

 Fortrinsstillingen til den kvindelige kandidat er ikke automatisk og ubetinget, men kan 
tilsidesættes, hvis der er forhold, der er specifikke for den mandlige kandidat, som 
taler til fordel for ham. 

 Alle kandidater vurderes i forhold til objektive kriterier.

Hvorfor en målsætning om 40 %?

1.12. Kommissionen citerer videnskabelige undersøgelser, i henhold til hvilke man skal op på 
en kritisk masse på mindst 30 % kvinder for at overvinde opfattelser af "symbolpolitik" og 
foretage fundamentale og bæredygtige ændringer i bestyrelseskulturen. Den tilføjer dog, at 
dette kan være for grov en foranstaltning, hvis den anvendes uden hensyn til bestyrelsens 
størrelse (som i gennemsnit består af 6,89 menige medlemmer i børsnoterede selskaber, hvis 
SMV'erne er undtaget) og det samlede antal kvindelige medlemmer af bestyrelsen. Et mål på 
40 % skulle bidrage til at sikre, at en kritisk masse nås både i forhold til den procentvise andel 
og det samlede antal kvinder i en virksomheds bestyrelse. Kommissionen tilføjer imidlertid:
"Det passende niveau for at nå de opstillede mål og mindst opnå den kritiske masse på 30 % 
er overladt til politiske skøn i lyset af de [...] forholdsmæssigt varierende indvirkninger."11

1.13. Kommissionens konsekvensanalyse viser, at i de tilfælde hvor medlemsstaterne har 
indført love om fastsættelse af nationale kvoter, er 40 % i den øverste ende af spektret.12

1.14. I artikel 4, stk. 7, i direktivudkastet indføres en vis fleksibilitet ved at tillade 
medlemsstaterne at bestemme, at målet på 40 % er opfyldt, hvis børsnoterede selskaber kan 
bevise, at medlemmer af det underrepræsenterede køn bestrider mindst en tredjedel af alle 
bestyrelsesposter, uanset om der er tale om ledende eller menige bestyrelsesposter.

Undtagelser fra anvendelsen af procedurekravene ved rekruttering af menige 
bestyrelsesmedlemmer

1.15. Der er to markante undtagelser. For det første giver artikel 4, stk. 6, medlemsstaterne 
mulighed for at undtage børsnoterede selskaber, hvor medlemmer af det underrepræsenterede 
køn udgør mindre end 10 % af arbejdsstyrken (med den begrundelse, at der sandsynligvis vil 
være færre kvalificerede ansøgere blandt det underrepræsenterede køn). For det andet giver 
artikel 8, stk. 3, medlemsstaterne mulighed for at suspendere anvendelsen af de 
proceduremæssige krav for ansættelse (herunder præferencereglen), hvis de er i stand til at 
påvise, at de allerede har truffet foranstaltninger på nationalt plan for at sikre en mere ligelig 
repræsentation af mandlige og kvindelige menige bestyrelsesmedlemmer, og at disse 

                                               
11 Se s. 9, 16, 37 og 38 i ADD 1.
12 Se s. 49-53 i ADD 2. Frankrig og Spanien har indført en kvote på 40 %; Belgien, Italien og Nederlandene har
valgt 30 % eller 33 %.
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foranstaltninger vil opfylde 40-procents-målet i 2020 (eller 2018 i tilfælde af børsnoterede 
offentlige virksomheder). Suspenderingen af anvendelsen af reglerne ville være for en 
midlertidig periode – indtil 2018 for børsnoterede offentlige virksomheder og 2020 for andre 
børsnoterede selskaber – og medlemsstaterne ville være forpligtet til at indsende 
regelmæssige rapporter (den første i 2017), der viser, at de nationale foranstaltninger giver 
"konkrete resultater".13

Foranstaltninger til en mere ligelig kønsfordeling blandt ledende bestyrelsesmedlemmer

1.16. Direktivforslaget pålægger medlemsstaterne at sikre, at børsnoterede selskaber afgiver 
individuelle tilsagn med henblik på at opnå "en ligelig kønsfordeling i ledende 
bestyrelsesposter" senest i 2020 (eller 2018 for børsnoterede offentlige virksomheder).14

Børsnoterede selskaber skal beskrive de fremskridt, der gøres med hensyn til at opfylde disse 
forpligtelser såvel som 40-procents-målet for menige bestyrelsesmedlemmer, i årlige 
rapporter til de kompetente nationale myndigheder, og oplysningerne skal offentliggøres på 
selskabernes websteder. Selv om direktivforslaget ikke fastsætter regler for de afgivne 
tilsagns form eller indhold, tyder betragtningerne på, at de skal fastsættes på et niveau, der gør 
det muligt for en virksomhed at påvise "mærkbart fremskridt fra [sit] udgangspunkt".15 Hvis 
fremskridtene er utilstrækkelige, skal virksomhederne forklare hvorfor og angive de 
foranstaltninger, de agter at træffe for at sikre overholdelsen.

1.17. Ifølge direktivforslaget skal de nationale ligestillingsorganer ("Equality and Human 
Rights Commission" i Det Forenede Kongerige) spille en rolle i forbindelse med analyser, 
fremme og støtte af ligelig kønsfordeling i børsnoterede selskabers bestyrelser samt 
overvågning af fremskridtet.

Sanktioner

1.18. Direktivforslaget pålægger medlemsstaterne at indføre effektive sanktioner, der står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning. Sanktionerne kan omfatte 
administrative bøder eller en retsmyndigheds annullering af en udnævnelse eller et valg af et 
menigt bestyrelsesmedlem, hvis de proceduremæssige krav til rekruttering og udvælgelse, der 
er fastsat i de nationale gennemførelsesforanstaltninger, er blevet tilsidesat.

Andre bestemmelser

1.19. Direktivforslaget sigter mod at indføre et mindstemål af harmonisering for at sikre en 
mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne. Det påtænker udtrykkeligt, at medlemsstaterne kan 
ønske at gå videre, forudsat at gunstigere nationale foranstaltninger ikke medfører uberettiget 
forskelsbehandling eller hindrer et velfungerende indre marked.16

1.20. Direktivforslaget skulle træde i kraft to år efter den formelle vedtagelse, og 
medlemsstaterne ville være forpligtet til at indsende deres første rapporter om effektiviteten af 

                                               
13 Se direktivforslagets artikel 9, stk. 2.
14 Se direktivforslagets artikel 5, stk. 1.
15 Se betragtning 33, s. 22 i direktivforslaget. 
16 Direktivforslagets artikel 7.
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de foranstaltninger, der er truffet til at gennemføre det, i januar 2017. En udløbsklausul 
præciserer, at direktivet udløber ved udgangen af 2028. Dog kan Kommissionen anbefale en 
forlængelse af udløbsfristen som led i en omfattende revision af direktivet, der forventes 
afsluttet ved udgangen af 2021.

Begrundelsen for en indsats på EU-plan

1.21. Kommissionen fremfører tre begrundelser, der retfærdiggør foranstaltninger på EU-
plan. For det første siger den, at foranstaltninger på EU-plan er nødvendige, fordi 
medlemsstater, der handler individuelt, "ikke vil opnå tilstrækkelig betydelige fremskridt hen 
imod en mere ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser i 2020 eller på noget tidspunkt i den 
nærmeste fremtid"17. I betragtning af de nuværende tendenser i medlemsstaterne vurderer 
Kommissionen, at EU som helhed ikke vil nå op på 40 % kvinder i bestyrelserne inden 2040. 
Kommissionen fremhæver voksende forskelle i de fremgangsmåder, som medlemsstaterne 
følger, og tilføjer:

"Selv om medlemsstaterne har juridisk mulighed for at handle med henblik på at imødegå 
kvinders underrepræsentation i beslutningstagende stillinger, har mange af dem ikke vist 
nogen vilje – eller står over for modstand fra erhvervslivet – til at handle på eget initiativ."18

1.22. Medlemsstaternes divergerende fremgangsmåder giver den anden begrundelse for 
foranstaltninger på EU-plan. Kommissionen er af den holdning, at forskellige 
lovgivningsstrategier kan have en negativ indvirkning på det indre marked og føre til 
"praktiske problemer". Som eksempler nævnes de problemer, som et børsnoteret selskab kan 
støde på, hvis det ønsker at oprette et datterselskab i en anden medlemsstat, at foretage en 
fusion eller en overtagelse eller at afgive bud på en offentlig kontrakt.19 Mangel på 
gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne og kvalifikationskriterierne til bestyrelsesposter 
kan afholde potentielle kandidater fra at udøve deres ret til fri bevægelighed inden for det 
indre marked og også påvirke investorernes beslutninger.20 Desuden bidrager fælles
minimumskrav til at sikre "ensartede konkurrencevilkår".21 Kommissionen tilføjer: 
"Det er tænkeligt, at medlemsstaterne tøver med at regulere området alene, da de måske ser en 
risiko for at stille deres egne selskaber dårligere end selskaber fra andre medlemsstater. Denne 
opfattelse, som styrkes af pres fra erhvervslivet, er endnu en væsentlig hindring for, at 
medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger. Et EU-initiativ på dette område er 
nødvendigt for at sikre et sammenligneligt niveau for fremme af ligestilling i hele Unionen, 
som det kræves i EU-traktaterne."22

1.23. Den tredje begrundelse for foranstaltninger på EU-plan placerer ligestilling inden for 
den bredere sociale og økonomiske baggrund for Europa 2020-strategien. Kommissionen er af 
den holdning, at en klar vilje til ligestilling mellem mænd og kvinder er afgørende for at 
fjerne hindringer for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og for at opfylde Europa 2020-
målet om en beskæftigelsesgrad på 75 % for kvinder og mænd i alderen 20-64 år inden 2020. 
                                               
17 Se s. 25 i ADD 1.
18 Se s. 26 i ADD1.
19 Se betragtning 12, s. 18 i direktivforslaget.
20 Se betragtning 13, s. 18 i direktivforslaget, samt s. 26-27 i ADD 1.
21 Se betragtning 14, s. 18 i direktivforslaget.
22 Se s. 26 i ADD 1.
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Kommissionen forventer også, at øget deltagelse af kvinder på de højeste niveauer af 
økonomisk beslutningstagning vil have gavnlige afsmittende virkninger på den bredere 
økonomi, fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne og stimulere den økonomiske 
vækst.23 Kommissionen siger: 

"Den manglende udnyttelse af højtkvalificerede kvinders kompetencer betyder, at man går 
glip af en mulighed for økonomisk vækst. En af forudsætningerne for at løse EU's 
demografiske udfordringer, konkurrere effektivt i en globaliseret økonomi og sikre en 
komparativ fordel i forhold til tredjelande er, at alle til rådighed værende menneskelige 
ressourcer bringes på banen."24

1.24. Kommissionen konkluderer ud fra denne analyse, at målsætningen om at opnå en mere 
ligelig kønsfordeling i bestyrelserne i børsnoterede selskaber
"bedre kan opfyldes ved en koordineret indsats på EU-plan end ved forskellige og mere eller 
mindre ambitiøse og effektive nationale tiltag."25

Proportionalitetsprincippet

1.25. Kommissionen peger på, at ikke-bindende henstillinger fra Rådet og andre initiativer på 
EU- og nationalt plan ikke har formået at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i de 
økonomiske beslutningsprocesser, og at dette er begrundelsen for at foreslå en begrænset 
harmoniseringsforanstaltning, hvis formål er at opnå kvantificerbare og varige fremskridt, dog 
uden "at gøre indgreb i den måde, private selskaber og markedsøkonomien fungerer på"26. 
Den understreger især:

 sin fokusering på en sektor, hvor underrepræsentationen af kvinder er betydelig og 
udbredt

 direktivforslagets begrænsede anvendelsesområde (som kun har til formål at fastsætte 
et kvantitativt 40-procents-mål for menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 
selskaber)

 undtagelsen for små og mellemstore virksomheder

 sit valg af et 40-procents-mål, som er tilstrækkelig ambitiøst til at opnå de facto-
ligestilling (snarere end absolut ligestilling) uden at påføre aktionærer og 
virksomheder urimelige begrænsninger i deres frihed til at vælge en kandidat efter 
eget valg

 medlemsstaternes frihed til at tage hensyn til national selskabsret og praksis for 
udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer ved fastlæggelsen af, hvordan de vil nå 40-
procents-målet og gennemføre reglerne om virksomheders rapportering

 en realistisk tidsplan for at nå målsætningen om ligestilling mellem mænd og kvinder

                                               
23 Se betragtning 15, s. 18-19 i direktivforslaget.
24 Se s. 3 i Kommissionens begrundelse.
25 Se s. 28 i ADD 1.
26 Se s.10 i Kommissionens begrundelse, der ledsager direktivforslaget.
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 undgåelsen af faste kvoter — virksomhederne er i stand til at begrunde manglende 
overholdelse af 40-procents-målet, hvis der er mangel på kvalificerede kandidater

 inddragelsen af en udløbsklausul for at understrege direktivets midlertidige karakter.27

Regeringens holdning

1.26. Ministeren for arbejdsmarkedsforhold og forbrugerspørgsmål samt for kvindespørgsmål 
og ligestilling (Jo Swinson) bemærker, at Kommissionen har fremlagt et revideret forslag 
efter forlydender om, at den oprindelige hensigt om at foreslå obligatoriske kvoter for 
kvinders repræsentation i bestyrelserne viste sig at skabe splid i kommissærkollegiet. Hun 
siger, at et stort antal medlemsstater udtrykkeligt var imod indførelsen af obligatoriske EU-
kvoter, da sagen første gang blev drøftet på mødet i Rådet (beskæftigelse og sociale 
anliggender) i februar 2012. Derimod har Europa-Parlamentets beslutninger fra juli 2011 og 
marts 2012 tydeliggjort manglen på fremskridt hen imod en mere ligelig kønsfordeling i 
selskabsbestyrelser og opfordrede til en bindende kvote på 30 % i 2015, der skulle stige til 
40 % i 2020.

1.27. Ministeren udtrykker regeringens vilje til at øge antallet af kvinder, der udnævnes til 
bestyrelsesposter, for at skabe mere forskelligartede og effektive bestyrelseslokaler. Hun 
fortsætter:

"Vi har arbejdet med erhvervslivet for at nedbryde de barrierer, der forhindrer kvinder i at nå 
deres fulde potentiale, og skabe en kulturændring i kernen af erhvervslivet. Vi anerkender, at 
erhvervslivet er nødt til at forstå behovet for forandring og at hilse den velkommen, og vi er 
bange for, at hårdhændede foranstaltninger, såsom obligatoriske mål, regulering og 
lovgivning vil være kontraproduktive for vores mål og skabe flere, ikke færre, barrierer for 
kvinder og mindre effektive bestyrelser."28

1.28. Selv om ministeren glæder sig over Kommissionens beslutning om ikke at fastsætte 
bindende kvoter for kvinder i bestyrelser, udtrykker hun bekymring for, at

"Dette direktiv praksis udgør det samme, nemlig kvoter."29

1.29. Hun fortsætter:

"[Den] britiske regering mener, at kvoter eller obligatoriske mål ikke vil kunne løse problemet 
og kunne virke mod hensigten.

De fleste kvinder er ikke tilhængere af kvoter, idet de frygter, at de blot vil blive betragtet 
som symboler eller blive kørt ud på et sidespor i bestyrelseslokalet. De ønsker at være der 
baseret på fortjeneste, de ønsker, at deres hårde arbejde anerkendes, og ved, at de fik jobbet, 
fordi de er den bedste person til jobbet, og de ønsker, at alle andre forstår, at det er derfor, de 
fik jobbet. Kvoter risikerer at undergrave kvinder og deres bidrag."30

                                               
27 Se s. 28, 29, 61 og 62 i ADD 2.
28 Se punkt 24 i ministerens begrundelse.
29 Se punkt 38 i ministerens begrundelse.
30 Se punkt 39-40 i ministerens begrundelse.
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Regeringens vurdering af indholdet af direktivforslaget

1.30. Ministeren skønner, at cirka 950 britiske selskaber vil være omfattet af 
direktivforslaget, og tilføjer:

"I Det Forenede Kongerige har vi siden den 1. marts 2012 gjort store fremskridt i antallet af 
kvindelige menige bestyrelsesmedlemmer; 49 % af nyudnævnte menige 
bestyrelsesmedlemmer i FTSE 100-selskaber, og 44 % i FTSE 250-selskaber, har været 
kvinder. Vi arbejder nu på at fremme udviklingen af lederrekrutteringskulturen for at sikre, at 
udbuddet af kvindelige ledere holder ved."31

1.31. Hun glæder sig over undtagelsen for små og mellemstore virksomheder, men siger, at 
regeringen endnu ikke har vurderet, hvor mange børsnoterede selskaber i Det Forenede 
Kongerige ville kunne drage fordel af denne undtagelse.

1.32. Ministeren forklarer, at Det Forenede Kongerige ikke skelner i lovgivningen mellem 
ledende og menige bestyrelsesmedlemmer, og at indførelsen af en sådan sondring for første 
gang ville have "betydelige lovgivningsmæssige konsekvenser", ikke mindst i forhold til den 
rolle, aktionærer spiller i at bestemme, hvem der leder "deres" selskab. Hun noterer sig, at 
direktivforslaget indeholder bestemmelser om, at en medlemsstat kan anvende rekrutterings-
og udvælgelsesprocedurerne ved alle udnævnelser af bestyrelsesmedlemmer. Dermed vil Det 
Forenede Kongerige være i stand til at påberåbe sig artikel 4, stk. 7, i direktivforslaget, der 
anser 40-procents-målsætningen for at være opfyldt, hvis kvinder tegner sig for en tredjedel af 
alle bestyrelsesposter. Ministeren finder imidlertid, at der er betydelig usikkerhed og 
manglende klarhed om, hvordan artikel 4 som helhed vil påvirke britisk selskabsret.

"Selv om vi forstår, at formålet ikke i sig selv er at indføre kvoter, fremgår det ikke klart af 
teksten, at virksomhederne ikke kan sanktioneres, hvis de ikke lever op til målet på 40 %, på 
trods af at de har fulgt alle relevante procedurer."32

1.33. Ministeren er af den holdning, at 40-procents-målsætningen for alle menige 
bestyrelsesposter, jf. artikel 4, stk. 1, i direktivforslaget, vil skabe "reelle problemer" for 
regeringen og erhvervslivet. Hun fortsætter:

"I henhold til den nuværende britiske ligestillingslovgivning kan selskaber vælge at udpege en 
lige så kvalificeret kandidat af det underrepræsenterede køn, men dette er en skønsmæssig 
beslutning og må ikke ske som led i en fast politik (paragraf 159 i ligestillingsloven fra 2010 
om positiv særbehandling i forbindelse med rekruttering og forfremmelse – Equality Act 2010 
on positive action in recruitment and promotion). Dette forslag går langt videre, idet der står, 
at virksomhederne "skal" udøve denne positive særbehandling, og det udgør derfor en reel 
afvigelse fra britisk lovgivning, som blev udformet, således at retspraksis fra EU-Domstolen 
om positiv særbehandling følges ved udtrykkeligt at angive, hvad der er tilladt, uden at gøre 
brug af ulovlig forskelsbehandling. Vi har også betænkeligheder med hensyn til, hvordan 
aktionærernes synspunkter kan rummes med denne model."33

                                               
31 Se punkt 26 i ministerens begrundelse.
32 Se ministerens begrundelse af 4. december 2012 om følgerne for Det Forenede Kongeriges lovgivning.
33 Se punkt 29 i ministerens begrundelse.
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1.34. Ifølge ministeren udgør kravet i artikel 5 om, at medlemsstaterne skal sikre, at 
børsnoterede selskaber sætter mål for at opnå en mere ligelig kønsfordeling blandt ledende 
bestyrelsesmedlemmer, en afvigelse fra den frivillige tilgang, der hidtil har været anlagt i Det 
Forenede Kongerige efter offentliggørelsen af den undersøgelse, som Lord Davies af 
Abersoch ledede i 2011, om de barrierer, der forhindrer kvinder i at nå ledende stillinger i 
erhvervslivet. Selv om nogle selskaber allerede offentliggør oplysninger om kønsfordeling, 
forventer hun, at der vil blive behov for mere detaljeret gennemførelseslovgivning. Artikel 6 
om sanktioner ville også kræve yderligere lovgivning. Ministeren fremhæver uklarheder i 
anvendelsesområdet for denne bestemmelse, som ikke tydeliggør, om den overtrædelse, der 
skal sanktioneres, vedrører manglende overholdelse af de proceduremæssige krav til 
rekruttering og udvælgelse af kandidater til bestyrelsesposter eller manglende opfyldelse af 
40-procents-målsætningen (selv hvis de korrekte procedurer er fulgt).

1.35. Ministeren konstaterer, at artikel 8, stk. 3, giver en medlemsstat mulighed for at 
suspendere anvendelsen af dele af direktivforslaget om rekrutterings- og 
udvælgelsesprocedurer, hvis den allerede har indført lige så effektive nationale 
foranstaltninger. Hun tilføjer:

"Det kan være, at kun medlemsstater, hvis foranstaltninger er nedfældet i lovgivningen, ville 
være i stand til at tilfredsstille Kommissionen i denne henseende, da medlemsstaterne er nødt 
til at vise, at de nationale foranstaltninger "gør det muligt for det underrepræsenterede køn at 
bestride mindst 40 % af de menige bestyrelsesposter" senest i 2020 eller 2018 (artikel 8, stk. 
3), og når de foretager deres indberetninger til Kommissionen i henhold til artikel 9, er disse 
medlemsstater nødt til at medtage oplysninger, som "dokumenterer de konkrete resultater, der 
er opnået ved de nationale foranstaltninger", idet Kommissionen undersøger, om 40-procents-
målsætningen dermed opfyldes. Ifølge Cranfield School of Management forventes Det 
Forenede Kongerige med den nuværende udvikling at nå op på 26,7 % kvinder i FTSE 100-
bestyrelser i 2015 og 36,9 % i 2020. Den nuværende udvikling vil således ikke leve op til 
Kommissionens mål, og en yderligere indsats er påkrævet for tydeligt at påvise overholdelse 
af 40-procents-målsætningen. FTSE 100 er Det Forenede Kongeriges 100 største 
virksomheder; vi anslår, at omkring 950 virksomheder vil falde inden for 
kommissionsdirektivets anvendelsesområde, og de fleste af disse har formodentlig et meget 
lavt antal kvinder i deres bestyrelse."34

1.36. Endvidere forventer ministeren, at selv hvis Det Forenede Kongerige satte sin lid til 
effektiviteten af sine egne interne foranstaltninger for at øge kvinders repræsentation i 
bestyrelser, ville regeringen stadig være nødt til at indføre lovgivning til gennemførelse af 
direktivet, da det ville træde i kraft i januar 2020 (2018 for offentlige virksomheder), for så 
vidt angår de virksomheder, der ikke opfyldte 40-procents-målsætningen.

Regeringens vurdering af begrundelsen for en EU-indsats

1.37. Ministeren anerkender EU's ret til at handle i spørgsmål vedrørende ligestilling mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, men bestrider de hensyn, som Kommissionen har 
fremført for at retfærdiggøre foranstaltninger på EU-plan snarere end nationalt plan. Hun 

                                               
34 Se punkt 35 i ministerens begrundelse.
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fremhæver koalitionsaftalens engagement i at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i 
bestyrelserne i børsnoterede selskaber samt Lord Davies af Abersochs henstillinger om at 
følge "en erhvervsstyret strategi for at skabe den nødvendige forandring" og citerer følgende 
dokumentation for at påvise, at løsninger på nationalt plan fungerer:

"Kvinder tegner sig i øjeblikket for 17,3 % af FTSE 100-bestyrelsesposterne og 12 % af 
FTSE 250-bestyrelsesposterne (pr. 15. november 2012), hvilket er en stigning fra henholdsvis 
12,5 % og 7,8 % før Lord Davies' rapport."

"Nok så vigtigt har kvinder udgjort 38 % af alle nyudnævnte FTSE 100-
bestyrelsesmedlemmer og 36 % af alle nyudnævnte FTSE 250-bestyrelsesmedlemmer (både 
ledende og menige medlemmer) siden den 1. marts 2012."

"Blandt FTSE 100-selskaberne er antallet af bestyrelser med kun mandlige medlemmer faldet 
til 8, fra et udgangspunkt på 21 i 2010, og for første gang udgør bestyrelser med kun mandlige 
medlemmer et mindretal blandt FTSE 250-selskaberne, idet der nu er 94 bestyrelser med kun 
mandlige medlemmer (et fald fra 52,4 % til 37,6 %)."

"Forskning fra Cranfield School of Management viser, at hvis den nuværende fremdrift og det 
nuværende tempo for forandring opretholdes, er vi på vej mod at nå op på 26,7 % kvinder i 
FTSE 100-bestyrelser i 2015 og 36,9 % i 2020."35

1.38. Ministeren er af den holdning, at løsninger på nationalt plan er mere effektive,

"idet de giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde med virksomheder inden for deres 
egne specifikke kulturelle sammenhænge for at skabe den nødvendige kulturforandring i 
hjertet af erhvervslivet med henblik på at sikre, at talentfulde kvinder anerkendes i højere 
grad, og sikre, at løsningen er holdbar og varig."36

"Vi mener, at vi er nødt til at gennemføre en reel kulturændring, der finder sted i hjertet af 
erhvervslivet, hvis udviklingen skal være holdbar og varig. Virksomhederne er nødt til at 
forstå, og tro på, at forskelligartede bestyrelser er bedre bestyrelser. Frivillige 
foranstaltninger, som virksomhederne virkelig kan bakke op om, såsom den erhvervsstyrede 
tilgang, som Det Forenede Kongerige har valgt, kan bidrage til at skabe denne ændring på en 
måde, som tvungne foranstaltninger aldrig kan, og skabe et erhvervsklima, hvor kvinder kan 
indtage deres pladser baseret på fortjeneste og uden symbolpolitikkens skræmmebillede."

"Obligatoriske kvoter eller mål er også baseret på en antagelse om, at alle virksomheder har 
samme udgangspunkt. I erhvervslivet er der ingen standardløsninger ("one size fits all"), og 
virksomheder har brug for en vis grad af fleksibilitet for at kunne gøre, hvad der er bedst for 
deres forretninger. Virksomheder, og erhvervslivets strukturer, er nødt til at bevare en 
fleksibilitet, som giver dem mulighed for at reagere på skiftende omstændigheder og de
forskellige behov afhængig af virksomhedssektor, -størrelse og -type."

"Desuden er medlemsstaterne meget forskellige: De har forskellige kulturer, karakteristika, 
ordninger for virksomhedsledelse, sammensætninger af arbejdsstyrken, 
uddannelsesstandarder, og de har hver især et forskelligt udgangspunkt. Der er også 

                                               
35 Se punkt 20 i ministerens begrundelse.
36 Se punkt 21 i ministerens begrundelse.
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forskellige selskabs- og bestyrelsesstrukturer, der kan gøre det vanskeligt at anvende 
fælleseuropæiske mål på en meningsfuld måde."
"De enkelte lande, ligesom erhvervslivet, skal være i stand til at reagere på de skiftende 
omstændigheder og de forskellige behov afhængig af virksomhedssektor, -størrelse og -type, 
og det er afgørende, at de bevarer fleksibiliteten til at gøre det. Medlemsstaterne skal bevare 
evnen til at arbejde sammen med erhvervslivet for at udvikle løsninger, der tager hensyn til 
deres egne økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige forhold. Og det tyder på, at dette sker på 
tværs af EU-medlemsstaterne."

"For britiske selskaber mener vi, at den frivillige, erhvervsstyrede tilgang til at forbedre 
kvinders repræsentation i bestyrelserne er den rigtige."37

1.40 . Ministeren nævner også konklusionerne fra Kommissionens egen konsekvensanalyse, 
som i august 2012 konstaterede, at en række medlemsstater havde truffet foranstaltninger, 
som syntes at have medført store fremskridt, og at evidensgrundlaget for, og 
forholdsmæssigheden af, at påvise et behov for bindende foranstaltninger på EU-plan var 
meget svagt.

Regeringens vurdering af de økonomiske konsekvenser af en EU-indsats

1.41 . Direktivforslaget har ingen konsekvenser for EU-budgettet, men regeringen, der 
henviser til tallene i Kommissionens konsekvensanalyse, anslår, at de samlede udgifter for 
børsnoterede selskaber i Det Forenede Kongerige til at sikre overholdelse af reglerne 
sandsynligvis vil være omkring 9 mio. GBP i perioden frem til 2020. Der vil være yderligere 
omkostninger forbundet med at overvåge kønssammensætningen af bestyrelserne og at træffe 
håndhævelsesforanstaltninger over for børsnoterede selskaber, der ikke overholder reglerne.

Konklusion

1.42. Vi tvivler ikke på, at der er betydelige strukturelle og kulturelle barrierer, som stadig 
hindrer bestræbelserne på at opnå mere afbalancerede og forskelligartede bestyrelser.
Manglende mangfoldighed påvirker ikke kun kvinder, men ligestilling mellem mænd og 
kvinder er et område, hvor EU har en klar kompetence til at handle. Det langsomme tempo i 
forbindelse med at skabe en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes bestyrelser er 
sigende, og Kommissionen anslår, at det ville tage mindst 40 år til, før der er en ligelig 
kønsfordeling. Vi bemærker endvidere, at Kommissionen på trods af de seneste bestræbelser i 
Det Forenede Kongerige vurderer, at med de aktuelle udviklingstendenser vil kun 17 % af de 
britiske børsnoterede selskaber, der er omfattet af direktivet, have mindst 40 % kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer (ledende og menige) inden 2020.38 Men det faktum, at EU har 
kompetence til at handle, og at Kommissionen er opsat på at gøre det, betyder ikke, at 
foranstaltninger på EU-plan nødvendigvis er berettiget.

1.43. Vi deler regeringens bekymring for, at de foranstaltninger, som Kommissionen har 
foreslået, kommer meget tæt på indførelsen af en bindende kvote for andelen af kvinder i 
virksomhedernes bestyrelser, selv om det udtrykkes i form af en kvantitativ målsætning. I 
henhold til subsidiaritetstestens første led kan EU kun handle "hvis og i det omfang målene 
                                               
37 Se punkt 41-5 i ministerens begrundelse.
38 Se s. 45 og 46 i ADD 2.
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for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne"39.
Kommissionen fremhæver medlemsstaternes divergerende fremgangsmåder – hvor nogle 
indfører bindende kvoter, nogle fastsætter ikke-bindende mål, nogle foreslår frivillige, 
erhvervsstyrede initiativer, og nogle ikke foretager nogen handling overhovedet – og mener, 
at fremskridtene hen imod en mere ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelserne vil ske for 
langsomt. Vi konstaterer imidlertid, at mange nationale foranstaltninger er blevet indført 
inden for det sidste år eller to, og finder, at det er for tidligt at afskrive dem som ineffektive. 
Vi mener endvidere, at en yderligere periode til overvejelse og evaluering er nødvendig for at 
vurdere, hvad der fungerer (eller ikke fungerer), og hvor mange mærkbare fremskridt der er 
gjort, inden det konkluderes, at medlemsstaterne er uvillige til at handle, eller at de 
foranstaltninger, de indfører, vil være ineffektive.

1.44. Kommissionen henviser til modstand fra erhvervslivet som en mulig forklaring på, 
hvorfor nogle medlemsstater kan være tilbageholdende eller uvillige til at handle, og slår til 
lyd for foranstaltninger på EU-plan for at sikre "ensartede konkurrencevilkår". Men meget af 
analysen bag Kommissionens forslag bygger på de forretningsmæssige fordele ved at indføre 
mere forskelligartede bestyrelser som et middel til bedre virksomhedsledelse og bedre 
virksomhedsresultater. Der synes derfor at være mere, ikke mindre, grund til, at 
medlemsstaterne træffer foranstaltninger individuelt for at fremme en mere ligelig 
kønsfordeling i selskabsbestyrelserne som et middel til at sikre konkurrencefordele.

1.45. Kommissionen har fremsat to yderligere grunde til at retfærdiggøre foranstaltninger i 
henhold til subsidiaritetstestens første led, som kræver dokumentation for, at foranstaltninger 
på EU-plan vil være mere effektive til at opnå en mere ligelig kønsfordeling. For det første 
siger Kommissionen, at forskellige lovgivningsstrategier kan give anledning til "praktiske 
problemer", som kan have en negativ indvirkning på det indre marked. Som eksempler 
nævnes muligheden for, at et selskab med for få kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan 
udelukkes fra offentlige indkøbsaftaler eller vil finde det vanskeligt at oprette et datterselskab 
i en anden medlemsstat. Mangel på gennemsigtighed i rekrutterings- og 
udvælgelsesprocedurerne til bestyrelsesposter kan også udgøre en hindring for den frie 
bevægelighed i det indre marked og påvirke det grundlag, på hvilket investorernes 
beslutninger træffes. Selv om vi accepterer, at alt dette teoretisk set er muligt, mener vi, at 
Kommissionen bør etablere et langt stærkere evidensgrundlag bestående af problemer, der 
faktisk er opstået på det indre marked, før at den kan hævde, at en indsats på EU-plan er 
berettiget, for at divergerende nationale fremgangsmåder kan forenes.

1.46. For det andet accepterer vi, at en øget deltagelse og synlighed af kvinder i ledende 
økonomiske beslutningstagende stillinger meget vel kan have en positiv afsmittende effekt på 
kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet og bidrage til Europa 2020-strategiens overordnede 
mål for beskæftigelsen. Som anført ovenfor mener vi imidlertid, at det er for tidligt at 
konkludere, at foranstaltninger på EU-plan af den type, som Kommissionen har foreslået, 
nødvendigvis er den eneste – eller bedste – måde at nå dette på.

1.47. Vi glæder os over den indsats, som Kommissionen har gjort, både i sin begrundelse, der 
ledsager direktivforslaget, og i betragtningerne til forslaget, for at give en detaljeret 
begrundelse for foranstaltninger på EU-plan. Faktisk er begrundelserne i betragtningerne, der 
fylder ni sider, betydeligt længere end direktivforslagets operationelle bestemmelser, som 
                                               
39 Jf. artikel 5, stk. 3, i TEU.
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består af 11 artikler og fylder fem sider. Vi mener, at dette vidner om den usikkerhed, der 
hersker i selve Kommissionen, både hvad angår begrundelsen for lovgivningen og arten af 
den foreslåede lovgivning. Vi anerkender, at Kommissionen har forsøgt at give et fingerpeg 
om den kvantitative og kvalitative virkning af foranstaltninger på EU-plan, i forhold til hvad 
man kunne forvente, hvis EU ikke traf nogen foranstaltninger, men vi sætter spørgsmålstegn 
ved, om Kommissionen har fremlagt tilstrækkelige beviser for transnationale virkninger eller 
nogen meningsfuld indvirkning på det indre marked. Vi anbefaler derfor, at Underhuset 
sender vedlagte begrundede udtalelse til EU-institutionernes formænd inden den 15. januar 
2013 efter en åben parlamentarisk debat.

1.48. I mellemtiden agter vi fortsat at granske direktivforslaget, men er tilfredse med at lade 
meddelelsen offentliggøre. Vi ville sætte pris på ministerens synspunkter vedrørende 
rigtigheden af Kommissionens fremskrivning, ifølge hvilken kun 17 % af de britiske 
børsnoterede selskaber, der er omfattet af direktivet, vil have mindst 40 % kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer (ledende og menige) inden 2020. Med tanke på dette langsomme 
tempo vil vi også bede ministeren forklare, hvorfor hun mener, at de af Kommissionen 
foreslåede foranstaltninger ville være "kontraproduktive" og skabe "flere, ikke færre, barrierer 
for kvinder og mindre effektive bestyrelser".40 Endelig ser vi frem til at høre resultatet af 
regeringens høringer med interessenter og beder ministeren om at udarbejde statusrapporter 
om forhandlingerne.

                                               
40 Se punkt 24 i ministerens begrundelse.


