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Ärende: Motiverat yttrande från Förenade kungarikets underhus 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 Förenade kungarikets underhus över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från det brittiska underhuset

Inlämnat till Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens ordföranden i 
enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna

angående

förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 

sammanhängande åtgärder
16433/121

Fördragsmässig ram för bedömning av förenlighet med subsidiaritetsprincipen

1. Subsidiaritetsprincipen föddes ur viljan att säkerställa att beslut fattas så nära EU:s 
medborgare som möjligt. Denna princip definieras i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen:

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på 
regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.”

2. EU:s institutioner måste ”fortlöpande se till att subsidiaritets[principen] [...] följs”2 i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

3. Kommissionen måste följaktligen hålla omfattande samråd innan den föreslår 
lagstiftningsakter. Vid dessa samråd ska i förekommande fall de regionala och lokala 
dimensionerna beaktas.3

4. Enligt artikel 5 i protokoll nr 2 bör varje utkast till lagstiftningsakt innehålla ett ”formulär 
med närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har följts. Detta formulär bör innehålla följande:

 Underlag som gör det möjligt att bedöma förslagets finansiella konsekvenser.

                                               
1 COM(2012)0614.
2 Artikel 1 i protokoll nr 2.
3 Artikel 2 i protokoll nr 2.
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 Om formuläret gäller ett förslag till direktiv: underlag som gör det möjligt att bedöma 
förslagets konsekvenser för nationell och i förekommande fall även regional 
lagstiftning.

 Kvalitativa och, varje gång det är möjligt, kvantitativa indikatorer för slutsatsen att 
något av unionens mål bättre kan uppnås på unionsnivån.

Formuläret med närmare uppgifter ska också visa på medvetenhet om att det ekonomiska eller 
administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella regeringar, regionala eller lokala 
myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som möjligt ska begränsas och att 
detta ansvar ska stå i proportion till det mål som ska uppnås.

5. Med stöd av artiklarna 5.3 och 12 b i fördraget om Europeiska unionen ser de nationella 
parlamenten till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i 
protokoll nr 2, nämligen förfarandet med motiverat yttrande.

Tidigare protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

6. Det tidigare protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
som fogades till Amsterdamfördraget, gav användbar vägledning i hur subsidiaritetsprincipen 
skulle tillämpas. Denna vägledning är fortfarande relevant vid bedömning av om en åtgärd är 
förenlig med subsidiaritetsprincipen. Kommissionen har bekräftat att den fortfarande 
använder Amsterdamprotokollet som en riktlinje för att bedöma överensstämmelse och 
rekommenderar att andra också gör det.4

                                               
4 Se sidorna 2 respektive 3 i 2010 och 2011 års rapporter om subsidiaritet och proportionalitet (COM(2010)0547 
och COM(2011)0344).

”För att en gemenskapsåtgärd ska vara berättigad, skall subsidiaritetsprincipens båda aspekter 
uppfyllas: målen för den planerade åtgärden kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås genom 
åtgärder av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella konstitutionella ordning och kan 
därför bättre uppnås genom en gemenskapsåtgärd.

Följande riktlinjer bör användas för att avgöra om det ovannämnda villkoret är uppfyllt:

 Frågan uppvisar gränsöverskridande aspekter, som inte på ett tillfredsställande sätt kan 
regleras genom åtgärder av medlemsstaterna.

 Åtgärder vidtagna av medlemsstaterna ensamma eller avsaknad av 
gemenskapsåtgärder skulle strida mot fördragets krav (t.ex. behovet av att korrigera 
snedvridning av konkurrensen eller undvika förtäckt begränsning av handeln eller 
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen) eller på annat sätt avsevärt 
skada medlemsstaternas intressen.
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 En åtgärd på gemenskapsnivå skulle på grund av sin omfattning eller sina verkningar 
innebära klara fördelar jämfört med en åtgärd på medlemsstatsnivå.”1

”En gemenskapsåtgärd skall utformas på ett så enkelt sätt som möjligt, samtidigt som målet 
för åtgärden skall uppnås på ett tillfredsställande sätt och behovet av effektiv verkställighet 
tillgodoses. Gemenskapen skall endast lagstifta i den mån det är nödvändigt. Under i övrigt 
lika förhållanden bör direktiv väljas framför förordningar och ramdirektiv framför detaljerade 
åtgärder.”

Syftet med den föreslagna lagstiftningen

7. Syftet med förslaget till direktiv är att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.
Även om förslaget innehåller könsneutrala begrepp (t.ex. hänvisas det genomgående till ”det 
underrepresenterade könet”) är det tydligt i skälen att målet är att öka andelen kvinnor i 
bolagsstyrelserna av följande skäl:

 För att uppnå effektiv jämställdhet mellan män och kvinnor och minska ojämlikheter 
både i fråga om sysselsättningsgraden och lönebilden.

 För att se till att humankapitalet utnyttjas på ett effektivt sätt (60 procent av alla 
högskoleexamina tas av kvinnor) och öka återverkningarna av offentliga investeringar 
i utbildningen.

 För att förbättra företagsstyrningen, med positiva följdeffekter på företagens 
finansiella resultat och vinst, samt ekonomisk tillväxt.

Styrning

8. Förslaget till direktiv grundas på artikel 157.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt där en specifik behörighet att besluta om åtgärder fastställs ”för att säkerställa 
tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i 
frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete”. Detta skulle innebära att medlemsstaterna måste se till att börsnoterade företag där 
kvinnor innehar färre än 40 procent av tjänsterna som icke verkställande styrelseledamöter 
eller en tredjedel av alla styrelseledamotsposter (verkställande eller icke verkställande) 
grundar utnämningen av icke verkställande styrelseledamöter på en ”jämförande analys av de 
sökandes meriter med hjälp av i förväg fastställda, klara och tydliga, neutralt utformade och 
otvetydiga kriterier”. Genom direktivet skulle också en ny företrädesregel införas i syfte att se
till att en kvinnlig kandidat skulle få förtur under förutsättning att hon har likvärdiga meriter 
som en manlig kandidat vad avser lämplighet, kvalifikationer och yrkesskicklighet och att det 
inte finns andra meriter hos den manliga kandidaten som bör tas med i ett beslut till hans 
fördel.

9. Syftet med de nya formella kraven är att 40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna (eller 30 procent av alla styrelseledamöter) i börsnoterade företag ska 
                                               
1 Se sidorna 2 respektive 3 i 2010 och 2011 års rapporter om subsidiaritet och proportionalitet (COM(2010)0547 
och COM(2011)0344).
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utgöras av kvinnor senast 2020 (eller 2018 när det gäller börsnoterade offentliga företag). Ett 
undantag gäller för små och medelstora företag och för företag vars arbetsstyrka består av 
mindre än 10 procent kvinnliga anställda. Om nationella åtgärder redan har införts för att öka 
andelen kvinnor i bolagsstyrelserna behöver företagen inte tillämpa de nya förfarandena för 
rekrytering och urval, men de måste börja göra det från 2018/2020 om de inte har uppnått 
målet om 40 procent då. I förslaget till direktiv föreslås även specifika krav på övervakning 
och rapportering för börsnoterade företag i syfte att se till att det görs konkreta framsteg mot 
att uppnå en större andel kvinnliga verkställande styrelseledamöter.

10. Enligt förslaget till direktiv ska medlemsstaterna införa sanktioner som kan innefatta 
straffavgifter eller upphävande av en utnämning eller val till icke verkställande 
styrelseledamot om de formella kraven för rekrytering och urval inte har följts enligt de 
nationella bestämmelser som antagits. Det framgår inte tydligt om sanktionerna ska gälla 
börsnoterade företag som tillämpar de formella kraven men ändå inte uppnår målet om 
40 procent till 2018/2020.

Subsidiaritetsprincipen

11. Kommissionen framhåller tre skäl till att EU-åtgärder är motiverade. För det första 
framhåller kommissionen att EU-åtgärder krävs eftersom enskilda medlemsstaters åtgärder 
”inte räcker för att uppnå målet med en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna till 
år 2020 eller inom en förutsebar framtid”.2 Mot bakgrund av de rådande tendenserna i 
medlemsstaterna uppskattar kommissionen att EU som helhet inte kommer att uppnå 
40 procent kvinnliga styrelseledamöter till 2040.

Kommissionen pekar på de allt större skillnaderna i medlemsstaternas inställningar och 
konstaterar att trots att medlemsstaterna har rättslig möjlighet att vidta åtgärder för att ta itu 
med underrepresentationen av kvinnor i det ekonomiska beslutsfattandet, så visar många av 
dem inget intresse av detta eller så stöter de på motstånd inom näringslivet när de försöker ta 
egna initiativ.3

12. Medlemsstaternas skilda strategier ligger till grund för den andra motiveringen till 
EU-åtgärder. Kommissionen menar att olika regleringsstrategier kan innebära negativa 
konsekvenser för den inre marknaden och leda till ”praktiska svårigheter”. Som exempel på 
detta nämner kommissionen de svårigheter som ett börsnoterat företag kan stöta på om det vill 
etablera ett dotterbolag i en annan medlemsstat, genomföra en fusion eller bolagsöverlåtelse 
eller delta i en offentlig upphandling.4 Den bristande öppenheten i fråga om urval och kriterier 
för bedömningen av meriter vid utnämningen av styrelseledamöter kan stå i vägen för 
potentiella kandidaters rätt till fri rörlighet på den inre marknaden och även negativt påverka 
investerarnas beslut.5 Dessutom bidrar gemensamma minimikrav till ”konkurrens på lika 
villkor”.6

                                               
2 Se s. 25 i kommissionens konsekvensbedömning.
3 Se s. 26 i kommissionens konsekvensbedömning.
4 Se skäl 12, s. 17 i förslaget till direktiv.
5 Se skäl 13, s. 17 i förslaget till direktiv och s. 27–28 i kommissionens konsekvensbedömning.
6 Se skäl 14, s. 17 i förslaget till direktiv.
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Kommissionen påpekar även att ”medlemsstaterna kan tveka att reglera dessa frågor på egen 
hand om de anser att detta kan ge det egna landets företag nackdelar i konkurrensen med 
företag från andra medlemsstater. Denna uppfattning, som stärks genom påtryckningar från 
näringslivet, innebär ytterligare ett hinder för att medlemsstaterna ska kunna vidta lämpliga 
åtgärder”. Ett initiativ på EU-nivå i denna fråga behövs för att man ska kunna få till stånd en 
jämförbar jämställdhetsnivå mellan könen i hela EU, såsom föreskrivs i EU-fördragen.7

13. Den tredje motiveringen till EU-åtgärder sätter jämställdheten i ett större socialt och 
ekonomiskt sammanhang inom Europa 2020-strategin. Kommissionen menar att ett tydligt
jämställdhetsåtagande krävs för att undanröja alla hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden och för att uppnå Europa 2020-strategins övergripande mål om 75 procents 
sysselsättning bland kvinnor och män i åldrarna 20–64 år till 2020. Kommissionen förutser 
också att fler kvinnor på högt uppsatta poster inom det ekonomiska beslutsfattandet kommer 
att ge positiva följdeffekter på ekonomin i stort, främja de europeiska företagens 
konkurrenskraft och stimulera ekonomisk tillväxt.8

Kommissionens framhåller att ”underutnyttjandet av högkompetenta kvinnors kunskaper gör 
att vi tappar potential till ekonomisk tillväxt. Fullt utnyttjande av hela humankapitalet är 
avgörande för att vi ska kunna hantera de demografiska utmaningarna i EU, hävda oss i en 
globaliserad ekonomi och skapa konkurrensfördelar gentemot tredjeland”.9

14. Kommissionen kommer i sin bedömning fram till slutsatsen att målet att öka andelen 
kvinnor i börsnoterade företags styrelser

”därför inte i tillräcklig grad uppnås av medlemsstaterna själva utan kräver 
samordnade åtgärder på EU-nivå istället för nationella initiativ av varierande 
omfattning, ambitionsgrad och effektivitet”.10

Aspekter av förordningen som inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen

15. Det brittiska underhuset anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder varken är förenligt med de formkrav som åläggs 
kommissionen genom protokoll nr 2 eller subsidiaritetsprincipen med hänsyn till följande: 

i) Åsidosättande av väsentliga formkrav

16. Enligt artikel 5 i protokoll nr 2 bör varje utkast till lagstiftningsakt innehålla ett ”formulär 
med närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har följts. Kravet på att en lagstiftningsakt ska innehålla ett 
formulär med närmare uppgifter betyder att formuläret ska ingå i kommissionens motivering, 
som är en del av utkastet till lagstiftningsakt och som – vilket är viktigt – översätts till alla 
officiella EU-språk. Att motiveringen översätts till alla officiella EU-språk innebär att 

                                               
7 Se s. 26 i kommissionens konsekvensbedömning.
8 Se skäl 15, s. 17–18 i förslaget till direktiv.
9 Se s. 3 i kommissionens motivering.
10 Se s. 28 i kommissionens konsekvensbedömning.
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formuläret med närmare uppgifter kan bedömas utifrån förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen (inte proportionalitetsprincipen) i alla EU-medlemsstater i enlighet 
med artikel 5 i protokoll nr 2. Detta kan jämföras med kommissionens konsekvensbedömning, 
som inte ingår i ett utkast till lagstiftningsakt och som inte översätts till alla officiella 
EU-språk.

17. Utgångspunkten i fördraget om Europeiska unionen11 är att beslut bör fattas så nära EU:s 
medborgare som möjligt. Ett frånsteg från denna utgångspunkt bör inte tas för givet. Tvärtom 
bör det motiveras tillräckligt utförligt och tydligt för att EU-medborgare och deras folkvalda 
representanter ska kunna förstå de kvalitativa och kvantitativa skäl som lett fram till slutsatsen 
att ”unionens mål bättre kan uppnås på unionsnivå”, såsom fastställs i artikel 5 i 
protokoll nr 2. Det åligger den EU-institution som föreslår lagstiftningen att tillgodose 
dessa krav.

18. Kommissionens motivering och skälen i förslaget till direktiv motiverar förvisso till viss 
del åtgärder på EU-nivå. Av de nedan angivna anledningarna anser vi emellertid inte att 
kommissionen har gett tillräckliga kvalitativa och kvantitativa skäl till att åtgärder på EU-nivå 
behövs, med tanke på att ett antal medlemsstater redan har vidtagit åtgärder för att öka 
andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Underhuset anser att kommissionen därmed inte 
uppfyller formkraven i artikel 5 i protokoll nr 2.

ii) Bristande förenlighet med subsidiaritetsprincipen

19. Enligt den första delen av subsidiaritetskontrollen får EU endast vidta en åtgärd ”om och i 
den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna”.12

20. Kommissionen betonar skillnaderna mellan medlemsstaternas strategier: alltifrån att 
införa bindande kvoter, fastställa icke-bindande mål och föreslå frivilliga företagsledda 
initiativ till att inte vidta några åtgärder över huvudtaget. Kommissionen menar att 
utvecklingen mot en jämnare fördelning mellan könen i företagsstyrelser kommer att gå för 
långsamt. Det brittiska underhuset konstaterar emellertid att många nationella åtgärder har 
införts de senaste två åren och anser att det är för tidigt att avfärda dem som ineffektiva. Vi 
menar att mer tid bör ägnas åt reflektion och utvärdering för att kunna bedöma vad som 
fungerar (eller inte fungerar) och hur stora konkreta framsteg som har gjorts innan man drar 
slutsatsen att medlemsstaterna inte vill agera eller att de åtgärder som vidtas kommer att bli 
ineffektiva.

21. Kommissionen hänvisar till motståndet inom näringslivet som en möjlig orsak till att vissa 
medlemsstater kan vara tveksamma till eller ovilliga att vidta åtgärder, och rekommenderar 
åtgärder på EU-nivå i syfte att säkerställa ”konkurrens på lika villkor”. En stor del av den 
bedömning som ligger till grund för kommissionens förslag bygger dock på de fördelar för 
affärsnyttan som en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser skulle innebära sett till 
företagsstyrning och resultat. Det tycks därför föreligga fler, snarare än färre, anledningar till 

                                               
11 Se artikel 5.
12 Se artikel 5.3 i EU-fördraget.
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att medlemsstaterna enskilt vidtar åtgärder för att främja en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser i syfte att uppnå konkurrensfördelar.

22. I den andra delen av subsidiaritetskontrollen måste det styrkas att målet att uppnå en jämn 
könsfördelning i bolagsstyrelserna bättre kan uppnås, sett till dess omfattning eller 
konsekvenser, genom åtgärder på EU-nivå. Kommissionen menar att EU-åtgärder är 
motiverade eftersom åtskiljda reglerande strategier kan innebära ”praktiska svårigheter” som 
kan få negativa konsekvenser för den inre marknaden. Som exempel på detta nämns bland 
annat att ett företag med för få kvinnliga styrelseledamöter skulle kunna uteslutas från 
offentliga upphandlingar eller få svårt att bilda dotterbolag i en annan medlemsstat. Den 
bristande öppenheten i fråga om rekrytering och urvalsförfaranden vid utnämningen av 
styrelseledamöter kan också stå i vägen för potentiella kandidaters rätt till fri rörlighet på den 
inre marknaden och även negativt påverka investerarnas beslut. Samtidigt som vi godtar att 
allt detta är teoretiskt möjligt, anser vi att kommissionen på mer övertygande sätt måste styrka 
att problem faktiskt uppstått på den inre marknaden innan den hävdar att åtgärder på EU-nivå 
är motiverade för att förena olika nationella strategier.

23. Kommissionen anser också att en större andel kvinnor och deltagande bland kvinnor i det 
ekonomiska beslutsfattandet på höga poster mycket väl kan få positiva följdeffekter när det 
gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och bidra till det överordnade 
sysselsättningsmålet i Europa 2020-strategin. Det är långt ifrån klart att Europeiska rådet 
övervägde att lagstiftning av denna natur skulle behövas eller vara önskvärd för att uppnå det 
målet. Som nämnts ovan anser vi dessutom att det är för tidigt att dra slutsatsen att åtgärder på 
EU-nivå av den typ som kommissionen föreslår nödvändigtvis är det enda, eller det bästa, 
sättet att uppnå detta mål.

Slutsats

24. Av dessa skäl drar det brittiska underhuset slutsatsen att detta förslag inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.
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European Scrutiny Committee, 23:e rapporten, session 2012–2013

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Bakgrund

1.1 Romfördraget från 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen 
innehöll principen att kvinnor och män bör få lika lön för lika arbete, och jämställdhet mellan 
könen har sedan dess erkänts som en av EU:s grundläggande värderingar.1 EU-fördragen 
medför en allmän skyldighet för EU att försöka undanröja bristande jämställdhet och att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden där EU är behörigt att påverka.2
Dessutom medför artikel 157.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) en specifik behörighet att vidta åtgärder 

”för att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av 
kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete”.

Dokument a) – meddelandet

1.2 I kommissionens meddelande beskrivs hur EU-lagstiftningen, EU-domstolens rättspraxis 
samt EU:s finansierings- och åtgärdsprogram har bidragit till att främja jämställdhet mellan 
könen. I mars 2010 antog den nyutnämnda kommissionen kvinnostadgan i vilken 
kommissionen utlovade att lägga mer tonvikt på jämställdhetsfrågan inom alla 
handlingsprogram som skulle införas under dess mandattid och att föreslå specifika åtgärder 
för att främja jämställdheten. I kommissionens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, som omfattar perioden 2010–2015, betonas behovet av att öka andelen kvinnor på 
företagsledande poster. I mars 2011 antog rådet en europeisk jämställdhetspakt (2011–2020) i 
vilken det uppmanas till insatser ”på medlemsstatsnivå, och när så är lämpligt, på unionsnivå” 
för att främja kvinnors makt i den politiska och ekonomiska sfären, samt en jämn 
könsfördelning i beslutsfattandet på alla nivåer och inom alla områden för att i full 
utsträckning utnyttja alla resurser. Genom att försöka ta bort hindren för kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden är pakten en av flera olika strategier som tagits fram för att bidra till 
Europa 2020-strategins överordnade mål att öka andelen sysselsatta kvinnor till 75 procent 
senast 2020.

1.3 Trots dessa initiativ och trots tidigare försök att få till en ändring genom icke-bindande 
rekommendationer från rådet, konstaterar kommissionen i meddelandet att det fortfarande 
finns en snedfördelning mellan könen när det gäller företagsledande poster:

”86,3 procent av styrelseledamöterna är män medan kvinnorna bara utgör 13,7 procent 
(15 procent bland de icke verkställande styrelseledamöterna). Männen innehar 96,8 procent av 
ordförandeposterna, medan bara 3,2 procent innehas av kvinnor.”3

                                               
1 Se artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.
2 Se artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
3 Se s.5 i kommissionens meddelande.
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1.4 Detta understryker det svaga gensvaret på kommissionens ”utfästelse om fler kvinnor i 
bolagsstyrelser”, som lades fram i mars 2011 och i vilken börsnoterade företag uppmanades 
att frivilligt åta sig att öka andelen kvinnor i sina styrelser till 30 procent till 2015 och 
40 procent till 2020.4 Den innehöll även påtryckningar från Europaparlamentet om att införa 
kvoter och bindande lagstiftning om frivilliginsatserna inte skulle leda till några resultat.
Kommissionen uppskattar att det under den rådande utvecklingstakten kommer att ta mer än 
40 år för företagen i EU att uppnå en jämn könsfördelning i sina styrelser. Enligt 
kommissionen behövs därför ett lagstiftningsinitiativ, inte bara för att göra könsfördelningen i 
börsnoterade företags styrelser jämnare, utan också för att se till att förändringen blir 
”strukturell och oåterkallelig”.5 Exempel på andra strategier som syftar till att förstärka 
EU-lagstiftningen är

 att utarbeta en frivillig ordningskodex avseende jämn könsfördelning och goda 
metoder för företag som arbetar med att söka fram kandidater till ledande poster,

 att ge politisk vägledning om åtgärder som bidrar till att arbetsliv, privatliv och 
familjeliv kan förenas,

 att noggrant övervaka de framsteg som görs avseende Europa 2020-strategins 
överordnade mål om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden,

 att öka kunskapen om de ekonomiska och affärsmässiga fördelarna med jämställdhet 
och sprida bästa metoder,

 att samla in jämförbar data så att man kan se vilken utveckling som har gjorts 
avseende jämn könsfördelning i beslutsfattande ställningar,

 att främja en högkvalitativ barnomsorg till rimlig kostnad.6

Dokument b) – förslaget till direktiv

1.5 Syftet med förslaget till direktiv är att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.
Även om förslaget innehåller könsneutrala begrepp (t.ex. hänvisas det genomgående till ”det 
underrepresenterade könet”), är det tydligt i skälen att målet är att öka andelen kvinnor i 
styrelser av följande skäl:

 För att uppnå effektiv jämställdhet mellan män och kvinnor och minska ojämlikheter 
både i fråga om sysselsättningsgraden och lönebilden.

 För att se till att humankapitalet utnyttjas på ett effektivt sätt (60 procent av alla 
högskoleexamina tas av kvinnor) och öka återverkningarna av offentliga investeringar 
i utbildningen.

 För att förbättra företagsstyrningen, med positiva följdeffekter på företagens 
finansiella resultat och vinst, samt ekonomisk tillväxt.

                                               
4 Endast 24 företag har skrivit under utfästelsen (se s. 6 i kommissionens konsekvensbedömning).
5 Se s.6 i kommissionens meddelande.
6 Se s. 15–17 i meddelandet.
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Tillämpningsområde för förslaget till direktiv

1.6 Förslaget till direktiv skulle bara vara tillämpligt på börsnoterade företag (på börsen i 
London i Storbritanniens fall), men ett undantag för små och medelstora företag skulle gälla.7
Detta eftersom börsnoterade företag ”har en särskild ekonomisk tyngd, synlighet och 
påverkan på marknaden” och en normgivande funktion för ekonomin i stort. Kommissionen 
menar också att de börsnoterade företagens offentliga karaktär motiverar en högre grad av 
reglering ”i allmänhetens intresse”.8

Formella krav för rekrytering av icke verkställande styrelseledamöter

1.7 Förslaget till direktiv skulle innebära att nya formella krav införs avseende meritkriterier 
och urvalsprocessen vid rekrytering av icke verkställande styrelseledamöter. Kraven skulle 
gälla alla ledningsstrukturer9 och syftet skulle vara att uppnå en jämn könsfördelning i 
styrelser med ojämn könsfördelning genom att öka andelen icke verkställande poster som 
innehas av det underrepresenterade könet till 40 procent till januari 2020 (eller till 2018 när 
det gäller börsnoterade företag som är offentliga företag). Kommissionen anger 
proportionalitet som motivering för den åtskillnad som gjorts mellan verkställande och icke 
verkställande styrelseledamöter. Enligt kommissionen kommer detta troligtvis att leda till ett 
större urval av lämpliga, kvalificerade personer som kan passa för icke verkställande 
tillsynsfunktioner, och att det därmed blir lättare för företag att uppnå en jämnare 
könsfördelning i styrelserna genom att skärpa sina insatser vid rekryteringen av icke 
verkställande styrelseledamöter. I motsats till detta skulle en tillämpning av samma krav på 
rekrytering av verkställande styrelseledamöter innebära en överdriven inblandning i ett 
företags dagliga styrning.10

1.8 De nya formella kraven skulle endast vara tillämpliga på börsnoterade företag där andelen 
kvinnor eller män som är icke verkställande styrelseledamöter är mindre än 40 procent. I 
artikel 4.1 i förslaget till direktiv fastställs det för dessa fall att utnämningen måste grundas på 
”en jämförande analys av de sökandes meriter med hjälp av i förväg fastställda, klara och 
tydliga, neutralt utformade och otvetydiga kriterier”.

1.9 Utöver dessa kriterier införs det genom artikel 4.3 en ny regel om företräde. Enligt denna 
regel ska medlemsstaterna se till att ”sökande av det underrepresenterade könet ges företräde 
om de är lika meriterade som sökande av motsatt kön med avseende på lämplighet, kompetens 
och yrkeserfarenhet om inte en objektiv bedömning av alla enskilda sökandes meriter ger 
utslag för sökande av motsatt kön”.

1.10 En avvisad sökande har rätt att begära att få se vilka kriterier som använts vid urvalet, 
den objektiva jämförelsen mellan dessa kriterier och i lämpliga fall vilka omständigheter som 

                                               
7 Undantaget gäller små och medelstora företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning eller ett 
årsbokslut som inte överstiger 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro.
8 Se skäl 17, s. 18 i förslaget till direktiv.
9 I monistiska system kombineras den verkställande funktionen och tillsynsfunktionen hos verkställande och icke 
verkställande styrelseledamöter i en enda styrelse. Dualistiska system har en separat tillsynsstyrelse med icke 
verkställande styrelseledamöter och en verkställande styrelse med verkställande styrelseledamöter.
10 Se skäl 20, s. 18 i förslaget till direktiv.
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gett utslag för en sökande av motsatt kön. Om det, grundat på denna information, finns 
tillräckliga faktiska skäl att anta att den avvisade sökanden var lika kvalificerad för tjänsten 
förflyttas bevisbördan till företaget, som måste visa att företrädesregeln har tillämpats på 
rätt sätt.

1.11 Kommissionen betonar att företrädesregeln i artikel 4.3 är förenlig med EU-domstolens 
rättspraxis om positiv särbehandling, enligt vilken följande kumulativa villkor ska uppfyllas:

 Ett kön är tydligt underrepresenterat i den berörda branschen (kvinnor i detta fall).
 Den kvinnliga sökanden har lika kvalifikationer vad avser lämplighet, kvalifikationer 

och yrkesskicklighet.
 Företräde för en kvinnlig sökande ges inte automatiskt och ovillkorligen, utan kan 

frångås om det på grund av omständigheter som sammanhänger med en manlig 
sökande finns övervägande skäl att istället välja denne.

 Samtliga sökande bedöms utifrån objektiva kriterier.

Varför ett mål om 40 procent?

1.12 Kommissionen hänvisar till akademiska studier som visar att en kritisk massa på minst 
30 procent kvinnor måste uppnås för att övervinna uppfattningen att detta endast skulle röra 
sig om symboliska åtgärder och för att få till stånd grundläggande och hållbara förändringar i 
styrelsekulturen. Kommissionen konstaterar emellertid att detta kan vara en alltför drastisk 
åtgärd om den tillämpas utan hänsyn till storleken på styrelsen (genomsnittet är 
6,89 icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag om små och medelstora 
företag räknas bort) och det absoluta antalet kvinnliga styrelseledamöter. Målet om 40 procent 
torde bidra till att en kritisk massa kan uppnås, både vad gäller procentandelen och det 
absoluta antalet kvinnor i en bolagsstyrelse.

Kommissionen påpekar emellertid även att den lämpliga målnivån för att uppnå det fastställda 
syftet och en kritisk massa på 30 procent är en fråga för politisk bedömning mot bakgrund av 
de förhållandevis olika inverkningarna.11

1.13 Kommissionens konsekvensbedömning visar att 40 procent är den högsta siffran som 
valts i de medlemsstater där lagar om nationella kvoter har införts.12

1.14 Genom artikel 4.7 införs ett visst mått av flexibilitet i och med att medlemsstaterna 
skulle tillåtas föreskriva att målet om 40 procent har uppnåtts om de börsnoterade företagen 
kan visa att det underrepresenterade könet innehar minst en tredjedel av samtliga poster i 
styrelsen (verkställande och icke verkställande).

Tillämpningsundantag för de formella kraven för rekrytering av icke verkställande 
styrelseledamöter

1.15 Det finns två utmärkande undantag. För det första tillåts medlemsstaterna genom 

                                               
11 Se s. 9, 16, 37 och 38 i kommissionens konsekvensbedömning.
12 Se s. 49–53 i kommissionens konsekvensbedömning. Frankrike och Spanien har infört en kvot på 40 procent, 
medan Belgien, Italien och Nederländerna har valt en kvot på 30 respektive 33 procent.
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artikel 4.6 att undanta börsnoterade företag vars personal består av färre än 10 procent av ett 
kön (under förutsättning att det kan antas att det finns färre lämpliga kvalificerade kandidater 
bland det underrepresenterade könet). För det andra tillåts medlemsstaterna genom artikel 8.3 
att uppskjuta tillämpningen av de formella kraven på utnämningar (inklusive regeln om 
företräde) om de kan påvisa att de redan har vidtagit åtgärder på nationell nivå för att 
åstadkomma en jämnare könsfördelning bland de icke verkställande styrelseledamöterna och 
att man genom dessa åtgärder kommer att uppnå målet om 40 procent till 2020 (eller 2018 när 
det gäller börsnoterade offentliga företag). Ett uppskjutande av tillämpningen av reglerna 
skulle tillåtas under en begränsad period – fram till 2018 för börsnoterade offentliga företag 
och fram till 2020 för övriga börsnoterade företag – och medlemsstaterna skulle behöva 
inlämna regelbundna rapporter (den första 2017) där det påvisas att de nationella åtgärderna 
leder till ”konkreta resultat”.13

Åtgärder som syftar till en jämn könsfördelning bland verkställande styrelseledamöter

1.16 Enligt förslaget till direktiv ska medlemsstaterna se till att börsnoterade företag gör 
individuella åtaganden för ”en jämn könsfördelning bland verkställande styrelseledamöter” 
till 2020 (eller 2018 för börsnoterade offentliga företag).14 De börsnoterade företagen måste 
beskriva vilka framsteg som gjorts för att uppnå åtagandena och målet om 40 procent 
avseende icke verkställande styrelseledamöter i årsrapporter som ska lämnas till de behöriga 
nationella myndigheterna, samt offentliggöra informationen på sina webbplatser. Åtagandenas 
natur och innehåll fastställs inte i förslaget till direktiv, men i skälen anges att de måste göras 
på en nivå som gör det möjligt för ett företag att påvisa ”konkreta framsteg jämfört med 
dagens situation”.15 Om inte tillräckliga framsteg har gjorts måste företagen förklara varför 
och beskriva vilka åtgärder de tänker vidta för att uppnå målen.

1.17 Enligt förslaget till direktiv kommer de nationella jämställdhetsmyndigheterna (Equality 
and Human Rights Commission i Storbritannien) att få en roll i arbetet med att utföra 
analyser, främja och stödja en jämn könsfördelning i börsnoterade företags styrelser och 
övervaka utvecklingen.

Sanktioner

1.18 Enligt förslaget till direktiv ska medlemsstaterna införa effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner. Sanktionerna kan innefatta straffavgifter eller upphävande av en 
utnämning eller val till icke verkställande styrelseledamot om de formella kraven för 
rekrytering och urval inte har följts enligt de nationella bestämmelser som antagits.

Andra bestämmelser

1.19 Förslaget till direktiv syftar till att införa en minimiharmonisering för att åstadkomma en 
jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Det konstateras uttryckligen att medlemsstaterna 

                                               
13 Se artikel 9.2 i förslaget till direktiv.
14 Se artikel 5.1 i förslaget till direktiv.
15 Se skäl 33, s. 21 i förslaget till direktiv.
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kan komma att vilja gå längre, förutsatt att mer gynnsamma nationella åtgärder inte skapar 
otillbörlig diskriminering eller inverkar menligt på den inre marknadens funktion.16

1.20 Förslaget till direktiv skulle träda i kraft två år efter dess formella antagande och 
medlemsstaterna skulle åläggas att inlämna sina första lägesrapporter om de vidtagna 
åtgärdernas effektivitet för genomförande i januari 2017. En tidsfristklausul specificerar att 
direktivet kommer att upphöra att gälla i slutet av 2028. Kommissionen kan dock 
rekommendera att tidsfristen förlängs i samband med en omfattande översyn av direktivet, 
som ska genomföras före slutet av 2021.

Skäl för EU-åtgärder

1.21 Kommissionen framhåller tre skäl till att EU-åtgärder är motiverade. För det första 
påtalar kommissionen att EU-åtgärder krävs eftersom enskilda medlemsstaters åtgärder ”inte 
räcker för att uppnå målet med en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna till år 2020 eller 
inom en förutsebar framtid”,17 Mot bakgrund av de rådande tendenserna i medlemsstaterna 
uppskattar kommissionen att EU som helhet inte kommer att uppnå 40 procent kvinnliga 
styrelseledamöter till 2040.

Kommissionen pekar på de allt större skillnaderna i medlemsstaternas sätt att hantera frågan 
och konstaterar att trots att medlemsstaterna har rättslig möjlighet att vidta åtgärder för att ta 
itu med underrepresentationen av kvinnor i det ekonomiska beslutsfattandet, så visar många 
av dem inget intresse av detta eller så stöter de på motstånd inom näringslivet när de försöker 
ta egna initiativ.18

1.22 Medlemsstaternas skilda strategier ligger till grund för den andra motiveringen till 
EU-åtgärder. Kommissionen menar att olika lagstiftningsstrategier kan innebära negativa 
konsekvenser för den inre marknaden och leda till ”praktiska svårigheter”. Som exempel på 
detta nämner kommissionen de svårigheter som ett börsnoterat företag kan stöta på om det vill 
etablera ett dotterbolag i en annan medlemsstat, genomföra en fusion eller bolagsöverlåtelse, 
eller delta i en offentlig upphandling.19 Den bristande öppenheten i fråga om urval och 
kriterier för bedömningen av meriter vid utnämningen av styrelseledamöter kan stå i vägen för 
potentiella kandidaters rätt till fri rörlighet på den inre marknaden och även negativt påverka 
investerarnas beslut.20 Dessutom bidrar gemensamma minimikrav till ”konkurrens på 
lika villkor”.21

Kommissionen påpekar även att ”medlemsstaterna kan tveka att reglera dessa frågor på egen 
hand om de anser att detta kan ge det egna landets företag nackdelar i konkurrensen med 
företag från andra medlemsstater. Denna uppfattning, som stärks genom påtryckningar från 
näringslivet, innebär ytterligare ett hinder för att medlemsstaterna ska kunna vidta lämpliga 

                                               
16 Se artikel 7 i förslaget till direktiv.
17 Se s. 25 i kommissionens konsekvensbedömning.
18 Se s. 26 i kommissionens konsekvensbedömning.
19 Se skäl 12, s. 17 i förslaget till direktiv.
20 Se skäl 13, s. 17 i förslaget till direktiv och s. 27–28 i kommissionens konsekvensbedömning.
21 Se skäl 14, s. 17 i förslaget till direktiv.
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åtgärder”. Ett initiativ på EU-nivå i denna fråga behövs för att man ska kunna få till stånd en 
jämförbar jämställdhetsnivå mellan könen i hela EU, såsom föreskrivs i EU-fördragen.22

1.23 Den tredje motiveringen till EU-åtgärder sätter jämställdheten i ett större socialt och 
ekonomiskt sammanhang inom Europa 2020-strategin. Kommissionen menar att ett tydligt 
jämställdhetsåtagande krävs för att undanröja alla hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden och för att uppnå Europa 2020-strategins övergripande mål om 75 procents 
sysselsättning bland kvinnor och män i åldrarna 20–64 år till 2020. Kommissionen förutser 
också att fler kvinnor på högt uppsatta poster inom det ekonomiska beslutsfattandet kommer 
att ge positiva följdeffekter på ekonomin i stort, främja de europeiska företagens 
konkurrenskraft och stimulera ekonomisk tillväxt.23

Kommissionens framhåller att ”underutnyttjandet av högkompetenta kvinnors kunskaper gör 
att vi tappar potential till ekonomisk tillväxt. Fullt utnyttjande av hela humankapitalet är 
avgörande för att vi ska kunna hantera de demografiska utmaningarna i EU, hävda oss i en 
globaliserad ekonomi och skapa konkurrensfördelar gentemot tredjeland”.24

1.24 Kommissionen kommer i sin bedömning fram till slutsatsen att målet att åstadkomma en 
jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser

”därför inte i tillräcklig grad uppnås av medlemsstaterna själva utan kräver samordnade 
åtgärder på EU-nivå istället för nationella initiativ av varierande omfattning, ambitionsgrad 
och effektivitet”.25

Proportionalitetsprincipen

1.25 Kommissionen påpekar att rådets icke-bindande rekommendationer och andra initiativ på 
EU-nivå och nationell nivå för att förbättra jämställdheten i det ekonomiska beslutsfattandet 
inte har gett resultat, och att detta motiverar en begränsad harmoniseringsåtgärd utformad för 
att uppnå kvantifierbara och hållbara framsteg utan att man för den skull gör ingrepp i de 
privata företagens verksamhet eller marknadsekonomins funktion.26 Kommissionen 
framhåller särskilt

 förslagets fokus på en sektor där den kvinnliga underrepresentationen är markant och 
utbredd,

 den begränsade räckvidden för förslaget till direktiv (målet är endast ett kvantitativt 
mål om 40 procent vad avser icke verkställande styrelseledamöter hos börsnoterade 
företag),

 undantaget för små och medelstora företag,
 valet av ett mål om 40 procent som är tillräckligt för att uppnå en faktisk jämställdhet 

(snarare än en absolut jämlikhet) utan att på ett orimligt sätt begränsa aktieägarnas och 
företagens möjligheter att välja den kandidat som är bäst lämpad för dem,

                                               
22 Se s. 26 i kommissionens konsekvensbedömning.
23 Se skäl 15, s. 17–18 i förslaget till direktiv.
24 Se s. 3 i kommissionens motivering.
25 Se s. 28 i kommissionens konsekvensbedömning.
26 Se s. 10 i kommissionens motivering som medföljer förslaget till direktiv.
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 medlemsstaternas möjligheter att ta hänsyn till nationell bolagsrätt och nationella 
förfaranden för utnämning av styrelseledamöter när de ska besluta om hur målet om 
40 procent ska uppnås och införliva bestämmelserna om företagsrapporteringen,

 en realistisk tidsram för att uppnå jämställdhetsmålet,
 att obligatoriska kvoter bör undvikas eftersom företagen kan frångå målet om 

40 procent om det inte finns tillräckligt många lämpliga kvalificerade sökanden samt
 tidsfristklausulen som specificerar att direktivets giltighetstid är begränsad.27

Regeringens ståndpunkt

1.26 Den brittiska ministern för sysselsättnings- och konsumentfrågor och för kvinnor och 
jämställdhet (Jo Swinson) konstaterar att kommissionen har lagt fram ett reviderat förslag 
efter att det rapporterats om oenighet hos kommissionskollegiet vad avser det ursprungliga 
syftet att föreslå obligatoriska kvoter för andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Ministern påpekar 
att ett stort antal medlemsstater uttryckligen motsatte sig införandet av obligatoriska 
EU-kvoter när frågan för första gången diskuterades i rådet för sysselsättning och 
socialpolitik i februari 2012. Europaparlamentets resolutioner från juli 2011 och mars 2012 
tydliggjorde emellertid att det inte har gjorts framsteg för en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelserna och i resolutionerna förespråkades bindande kvoter på 30 procent till 2015 
respektive 40 procent till 2020.

1.27 Ministern framför regeringens åtagande att öka andelen kvinnor som utnämns till 
styrelseledamöter för att åstadkomma effektivare bolagsstyrelser med en jämnare 
könsfördelning.

”Vi har arbetat för få bort de hinder som står i vägen för att kvinnor ska kunna uppnå sin 
verkliga potential och för att åstadkomma en förändring i företagskulturen. Vi menar att 
företagen måste förstå och acceptera behovet av förändring och vi befarar att alltför drastiska 
åtgärder, t.ex. obligatoriska mål, reglering och lagstiftning kommer att vara kontraproduktivt 
för vårt mål och skapa fler, i stället för färre, hinder för kvinnor och mindre effektiva 
bolagsstyrelser.”28

1.28 Även om ministern välkomnar kommissionens beslut att inte införa obligatoriska kvoter 
för kvinnliga styrelseledamöter, uttrycker hon oro över att

”direktivet trots allt egentligen handlar om just kvoter”29

1.29 Enligt ministern anser Storbritanniens regering att kvoter eller obligatoriska mål inte 
kommer att lösa problemet och att en sådan lösning skulle kunna vara kontraproduktiv.

”De flesta kvinnor är inte för kvoter, utan befarar att de endast kommer att betraktas som 
’symboliska styrelseledamöter’ eller bli förbisedda i styrelserummet. De vill bli utnämnda på 
grund av sina meriter, de vill att deras hårda arbete ska erkännas, de vill veta att de har fått ett 

                                               
27 Se sidorna 28, 29, 61 och 62 i kommissionens konsekvensbedömning.
28 Se punkt 24 i ministerns motivering.
29 Se punkt 38 i ministerns motivering.
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jobb för att de är den bästa personen för jobbet och de vill att alla andra ska förstå att det är 
därför de har fått jobbet. Kvoter riskerar att undergräva kvinnors ställning och deras arbete.”30

Regeringens bedömning av innehållet i förslaget till direktiv

1.30 Ministern uppskattar att omkring 950 företag i Storbritannien skulle omfattas av förslaget 
till direktiv och tillägger följande:

”Det har gjorts stora framsteg i Storbritannien vad avser antalet kvinnor på icke verkställande 
poster: sedan den 1 mars 2012 har 49 procent av de nyutnämnda till bolagsstyrelserna vid de 
hundra största börsnoterade företagen varit kvinnor, och för icke verkställande 
styrelseledamöter är den siffran 44 procent. Vi arbetar nu för att uppmuntra de verkställande 
ledningarna att se till att återväxten av kvinnliga styrelseledamöter är varaktig.”31

1.31 Ministern välkomnar undantaget för små och medelstora företag, men framhåller att 
regeringen ännu inte har utvärderat hur många börsnoterade företag i Storbritannien som 
skulle påverkas av undantaget.

1.32 Ministern förklarar att det i brittisk lagstiftning inte görs åtskillnad mellan verkställande 
och icke verkställande styrelseledamöter och att det skulle innebära avsevärda konsekvenser 
för lagstiftningen om en sådan åtskillnad infördes, inte minst i fråga om aktieägarnas roll när 
det gäller att bestämma vem som styr ”deras” företag. Ministern konstaterar att 
medlemsstaterna enligt förslaget till direktiv kan tillämpa rekryterings- och 
urvalsförfarandena på alla utnämningar till styrelseposter. I och med detta skulle 
Storbritannien kunna stödja sig på artikel 4.7 i förslaget till direktiv, där det föreskrivs att 
målet om 40 procent har uppnåtts om andelen kvinnor uppgår till minst en tredjedel av 
samtliga styrelseposter. Ministern anser dock att det råder brist på tydlighet vad avser 
artikel 4 som helhet och att det är mycket osäkert hur den kommer att påverka bolagsrätten i 
Storbritannien.

”Även om vi förstår att syftet i sig inte är att införa kvoter, så framgår det inte tydligt i texten 
att företag inte kan åläggas sanktioner om de inte uppnår målet om 40 procent trots att alla 
tillbörliga förfaranden har följts.”32

1.33 Ministern menar att målet om 40 procent avseende alla icke verkställande poster, såsom 
föreskrivs i artikel 4.1 i förslaget till direktiv, skulle skapa ”stora problem” för regeringen och 
företagen. Hon påpekar följande:

”Enligt den befintliga jämställdhetslagstiftningen i Storbritannien får företagen välja att 
utnämna en sökande av det underrepresenterade könet som har likvärdiga meriter, men detta 
ska ske skönsmässigt och inte göras till en policyfråga (avsnitt 159 i jämställdhetslagen 2010 
om positiv särbehandling vid rekrytering och befordran). Förslaget till direktiv går mycket 
längre än så; bland annat föreskrivs det att företag ’måste’ göra positiva särbehandlingar, 
vilket är ett rejält avsteg från den brittiska lagstiftningen som är utformad för att följa 
EU-domstolens rättspraxis om positiv särbehandling genom att den uttryckligen anger vad 
                                               
30 Se punkterna 39 och 40 i ministerns motivering.
31 Se punkt 26 i ministerns motivering.
32 Se ministerns motivering av den 4 december 2012 om inverkningarna på Storbritanniens lagstiftning.
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som är tillåtligt utan att skapa olaglig diskriminering. Vi ställer oss även frågande till hur 
aktieägarnas intressen kan tillvaratas enligt detta system.”33

1.34 Ministern anser att kravet på att medlemsstaterna enligt artikel 5 ska se till att 
börsnoterade företag sätter upp mål om att uppnå en jämnare könsfördelning bland 
verkställande styrelseledamöter utgör ett avsteg från det frivillighetsupplägg som hitintills har 
gällt i Storbritannien efter offentliggörandet av Lord Davies of Abersochs granskningsrapport 
om hinder mot att kvinnor når högt uppsatta poster i näringslivet (2011). Trots att vissa 
företag redan offentliggör upplysningar om könsfördelningen räknar ministern med att det 
kommer att behövas en mer detaljerad tillämpningslagstiftning. Artikel 6 om sanktioner 
skulle också kräva lagstiftning. Ministern understryker att denna artikel är tvetydig vad avser 
omfattningen, eftersom det är oklart om att det skulle vara straffbart att inte uppfylla de 
formella kraven för rekrytering och utnämning av styrelseledamöter, eller att inte uppnå målet 
om 40 procent (trots att rätt förfarande har följts).

1.35 Ministern konstaterar att en medlemsstat enligt artikel 8.3 kan uppskjuta tillämpningen 
av de formella kraven på utnämningar i förslaget till direktiv om den redan har vidtagit lika 
effektiva nationella åtgärder.

Ministern tillägger att det är möjligt att endast medlemsstater som har åtgärder inskrivna i sin 
lagstiftning kommer att kunna uppfylla kommissionens krav på detta område, eftersom 
medlemsstaterna enligt artikel 8.3 måste påvisa att de egna åtgärderna ”ger det 
underrepresenterade könet tillträde till minst 40 procent av posterna som icke verkställande 
styrelseledamot” senast 2020 eller 2018. Enligt artikel 9 måste medlemsstaterna dessutom i 
sina rapporter till kommissionen inbegripa upplysningar som påvisar de konkreta resultaten av 
de nationella åtgärderna och kommissionen ska därefter utreda om målet om 40 procent 
kommer att uppfyllas. Enligt Cranfield School of Management kommer Storbritannien att ha 
26,7 procent kvinnor i bolagsstyrelserna vid de hundra största börsnoterade företagen till 2015 
och 36,9 procent till 2020. Med den takten kommer därför kommissionens mål inte att uppnås 
och ytterligare insatser kan komma att behövas för att uppnå målet om 40 procent. De hundra 
börsnoterade företagen är Storbritanniens hundra största företag, men uppskattningsvis 
kommer 950 företag att  omfattas av kommissionens direktiv. Majoriteten av dessa företag har 
troligtvis en mycket liten andel kvinnor i sina styrelser.34

1.36 Ministern förutspår att även om Storbritannien skulle förlita sig på effektiviteten i de 
egna nationella åtgärderna för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna skulle regeringen 
ändå behöva införa lagstiftning för att genomföra direktivet, eftersom det skulle träda i kraft 
omedelbart i januari 2020 (2018 för offentliga företag) med hänsyn till de företag som inte 
uppnår målet om 40 procent.

Regeringens bedömning av skälen för EU-åtgärder

1.37 Ministern erkänner EU:s rätt att vidta åtgärder i frågor som rör jämställdhet i arbetslivet, 
men godtar inte de skäl som har lagts fram av kommissionen för att motivera åtgärder på 
EU-nivå i stället för på nationell nivå. Ministern påminner om åtagandet i koalitionsavtalet 

                                               
33 Se punkt 29 i ministerns motivering.
34 Se punkt 35 i ministerns motivering.



CM\923974SV.doc 19/22 PE504.011v01-00

SV

om att främja en jämn könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser, samt Lord Davies of 
Abersochs rekommendation att eftersträva en företagsstyrd strategi för att åstadkomma 
förändring och hänvisar till följande bevis för att de nationella åtgärderna ger resultat: 

Andelen kvinnor i de hundra största börsnoterade bolagsstyrelserna är just nu 17,3 procent, 
och för de 250 största börsnoterade bolagsstyrelserna är den siffran 12 procent (fr.o.m. den 
15 november 2012), en ökning från 12,5 procent respektive 7,8 procent innan Lord Davies 
rapport lades fram.

Andelen kvinnor av alla nyutnämnda styrelseledamöter (verkställande och icke verkställande) 
i de hundra största börsnoterade företagen uppgår efter den 1 mars 2012 till 38 procent, och 
till 36 procent i de 250 största börsnoterade företagen.

Bland de hundra största börsnoterade företagen har antalet styrelser med enbart män sjunkit 
till åtta. 2010 var den siffran 21. För första gången är styrelser med enbart män i minoritet 
bland de 250 största börsnoterade företagen: 94 styrelser består av enbart män (37,6 procent 
jämfört med den tidigare siffran 52,4 procent).

Enligt en studie från Cranfield School of Management kommer Storbritannien att ha 
26,7 procent kvinnor i de hundra största börsnoterade bolagsstyrelserna 2015, och 2020 
kommer den siffran att vara 36,9 procent om förändringen fortsätter i samma takt.35

1.38 Ministern menar att åtgärder på nationell nivå är effektivare eftersom

”medlemsstaterna då kan arbeta med företag inom sina egna specifika kulturella sammanhang 
i syfte att åstadkomma den nödvändiga förändringen av företagskulturen så att begåvade 
kvinnor får ett större erkännande och samtidigt hitta en lösning som är hållbar och varaktig”.36

”Vi anser att det behövs en riktig förändring inom företagskulturen om utvecklingen ska bli 
hållbar och varaktig. Företagen måste förstå – och tro på – att styrelser med jämn 
könsfördelning fungerar bättre. Frivilliga åtgärder som företagen verkligen stöder, såsom den 
företagsledda strategi som Storbritannien har valt, kan bidra till denna förändring på ett sätt 
som tvingande åtgärder aldrig kan. På så sätt kan man skapa ett företagsklimat där kvinnor 
kan ta plats på grund av sina meriter och inte på grund av symboliska åtgärder.”

”Obligatoriska kvoter eller mål utgår också ifrån antagandet att alla företag startar med 
samma förutsättningar. I affärsvärlden finns det ingen lösning som passar alla och företagen 
behöver ett visst mått flexibilitet för att kunna göra det som är bäst för deras verksamhet.
Företagen och företagsstrukturerna måste ges en flexibilitet som gör det möjligt för dem att 
anpassa sig till nya omständigheter och de varierande behoven utifrån bransch, storlek och 
verksamhetstyp.”

”Dessutom är medlemsstaterna mycket olika – de har olika kulturer, särdrag, system för 
företagsstyrning, arbetskraftssammansättning och utbildningsstandarder, vilket innebär att 

                                               
35 Se punkt 20 i ministerns motivering.
36 Se punkt 21 i ministerns motivering.
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utgångsläget är olika för alla. Företags- och styrelsestrukturerna är också olika vilket gör det 
svårt att tillämpa alleuropeiska mål på ett meningsfullt sätt.”

”Enskilda länder, liksom företag, måste kunna anpassa sig till förändringarna och de olika 
behoven utifrån bransch, storlek och verksamhetstyp, och det är viktigt att de ges den 
flexibilitet som krävs för att kunna göra det. Medlemsstaterna måste få behålla möjligheten att 
arbeta med näringslivet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de egna ekonomiska 
förutsättningarna och villkoren på arbetsmarknaden. Det ser ut som att detta håller på att bli 
verklighet i EU-medlemsstaterna.”

”Det är vår uppfattning att den frivilliga, företagsledda strategin är rätt för företagen i 
Storbritannien när det gäller att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna.”37

1.40 Ministern hänvisar även till de slutsatser som drogs av kommissionens egen 
konsekvensbedömningsnämnd, som i augusti 2012 konstaterade att ett antal medlemsstater 
hade vidtagit åtgärder som såg ut att ha bidragit till stora framsteg, och att behovet av och 
proportionaliteten i bindande åtgärder på EU-nivå inte var tillräckligt styrkt.

Regeringens bedömning av EU-åtgärdens finansiella konsekvenser

1.41 Förslaget till direktiv påverkar inte EU-budgeten, men regeringen hänvisar till siffrorna i 
kommissionens konsekvensbedömning och uppskattar att den sammanlagda kostnaden för att 
de börsnoterade företagen i Storbritannien ska uppfylla målen troligtvis kommer att uppgå till 
omkring 9 miljoner pund fram till 2020. Dessutom tillkommer kostnader för granskningen av 
könsfördelningen i styrelserna och för de rättsliga åtgärderna om ett börsnoterat företag inte 
uppfyller kraven.

Slutsats

1.42 Vi tvivlar inte på att det fortfarande finns avsevärda strukturella och kulturella hinder för 
utvecklingen mot en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna. En ojämn könsfördelning 
påverkar inte bara kvinnorna, men jämställdhet är ett område där EU har tydlig behörighet att 
agera. Den långsamma utvecklingen när det gäller att jämna ut könsfördelningen i 
bolagsstyrelserna är talande, och kommissionen beräknar att det skulle ta ytterligare 40 år
eller mer att uppnå en jämn könsfördelning. Vi konstaterar dessutom att kommissionen gör 
uppskattningen att om de nuvarande tendenserna håller i sig i Storbritannien kommer endast 
17 procent av de börsnoterade företag som omfattas av direktivet att ha minst 40 procent 
kvinnliga styrelseledamöter (verkställande och icke verkställande) till 2020, detta trots den 
senaste tidens framsteg.38 Det faktum att EU har behörighet att agera och att kommissionen är 
angelägen om att göra det innebär emellertid inte nödvändigtvis att åtgärder på EU-nivå är 
motiverade.

1.43 Vi delar regeringens oro över att de åtgärder som föreslås av kommissionen ligger 
mycket nära ett införande av bindande kvoter för andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, även 
om kommissionen använder begreppet ”kvantitativa mål”. Enligt den första delen av 

                                               
37 Se punkterna 41–45 i ministerns motivering.
38 Se sidorna 45–46 i kommissionens konsekvensbedömning.
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subsidiaritetskontrollen får EU endast vidta en åtgärd ”om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna”.39

Kommissionen betonar medlemsstaternas olika strategier: alltifrån att införa bindande kvoter, 
fastställa icke-bindande mål och föreslå frivilliga företagsledda initiativ till att inte vidta några 
åtgärder över huvudtaget. Kommissionen menar att utvecklingen mot en jämnare 
könsfördelning i företagsstyrelserna kommer att gå för långsamt. Vi konstaterar emellertid att 
många nationella åtgärder har införts de senaste två åren och anser att det är för tidigt att 
avfärda dem som ineffektiva. Vi menar att mer tid bör ägnas åt reflektion och utvärdering för 
att kunna bedöma vad som fungerar (eller inte fungerar) och hur stora konkreta framsteg som 
har gjorts innan man drar slutsatsen att medlemsstaterna inte vill agera eller att de åtgärder 
som vidtas kommer att bli ineffektiva.

1.44 Kommissionen hänvisar till motståndet inom näringslivet som en möjlig orsak till att 
vissa medlemsstater kan vara tveksamma till eller ovilliga att vidta åtgärder, och 
rekommenderar åtgärder på EU-nivå i syfte att säkerställa ”konkurrens på lika villkor”. En 
stor del av den bedömning som ligger till grund för kommissionens förslag bygger dock på de 
fördelar för affärsnyttan som en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser skulle innebära sett 
till företagsstyrning och resultat. Det tycks därför föreligga fler, snarare än färre, anledningar 
till att medlemsstaterna enskilt vidtar åtgärder för att främja en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser i syfte att uppnå konkurrensfördelar.

1.45 Kommissionen framhåller ytterligare två skäl till att EU-åtgärder är motiverade enligt 
den andra delen av subsidiaritetskontrollen, enligt vilken det måste styrkas att åtgärder på 
EU-nivå skulle vara effektivare när det gäller att uppnå en jämnare könsfördelning. För det 
första menar kommissionen att olika regleringsstrategier kan innebära ”praktiska svårigheter” 
som kan få negativa konsekvenser för den inre marknaden. Som exempel på detta nämns 
bland annat att ett företag med för få kvinnliga styrelseledamöter skulle kunna uteslutas från 
offentliga upphandlingar eller få svårt att bilda dotterbolag i en annan medlemsstat. Den 
bristande öppenheten i fråga om rekrytering och urvalsförfaranden vid utnämningen av 
styrelseledamöter kan också stå i vägen för potentiella kandidaters rätt till fri rörlighet på den 
inre marknaden och även negativt påverka investerarnas beslut. Samtidigt som vi godtar att 
allt detta är teoretiskt möjligt, anser vi att kommissionen måste styrka att problem faktiskt 
uppstått på den inre marknaden innan den hävdar att åtgärder på EU-nivå är motiverade för att 
förena olika nationella strategier.

1.46 Vi instämmer i att en större andel kvinnor och deltagande bland kvinnor i det 
ekonomiska beslutsfattandet på höga poster mycket väl kan få positiva följdeffekter när det 
gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och bidra till det överordnade 
sysselsättningsmålet i Europa 2020-strategin. Som nämnts ovan anser vi dock att det är för 
tidigt att dra slutsatsen att åtgärder på EU-nivå av den typ som kommissionen föreslår 
nödvändigtvis är det enda, eller det bästa, sättet att uppnå detta mål.

1.47 Vi uppskattar kommissionens ambition att både i motiveringen och i skälen till förslaget 
till direktiv ganska detaljerat redogöra för på vilka grunder åtgärder på EU-nivå är 
motiverade. Skälen upptar nio sidor, betydligt fler sidor än direktivförslagets operativa 
bestämmelser, som består av elva artiklar fördelat på fem sidor. Vi menar att detta visar att 

                                               
39 Se artikel 5.3 i EU-fördraget.
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kommissionen tvivlar på det motiverade i lagstiftningen och känner betänklighet inför den 
föreslagna lagstiftningens natur. Vi inser att kommissionen har försökt ge en fingervisning om 
de kvantitativa och kvalitativa konsekvenserna av åtgärder på EU-nivå jämfört med vad som 
kan hända om EU inte vidtar några åtgärder alls, men vi ställer oss frågande till om 
kommissionen i tillräcklig grad har styrkt de gränsöverskridande effekterna eller visat att den 
inre marknadens funktion skulle påverkas på ett meningsfullt sätt. Vi rekommenderar därför 
att underhuset efter en debatt i kammaren sänder det bifogade motiverade yttrandet till 
ordförandena för EU:s institutioner före den 15 januari 2013.

1.48 Vi kommer att fortsätta att granska förslaget till direktiv, men godtar tills vidare 
meddelandet. Vi skulle uppskatta ministerns synpunkter på riktigheten i kommissionens 
beräkning att endast 17 procent av de börsnoterade företag i Storbritannien som omfattas av 
direktivet kommer att ha minst 40 procent kvinnliga styrelseledamöter (verkställande och icke 
verkställande) till 2020. Vi uppmanar också ministern att, med hänsyn till den långsamma 
utvecklingen, förklara varför hon anser att de åtgärder som föreslås av kommissionen skulle 
vara ”kontraproduktiva” och skapa ”fler, istället för färre, hinder för kvinnor och mindre 
effektiva bolagsstyrelser”.40 Vi ser fram emot att ta del av slutsatserna från regeringens 
samråd med alla berörda parter och ber ministern att översända lägesrapporter om 
förhandlingarna.

                                               
40 Se punkt 24 i ministerns motivering.


