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Vedr.: Begrundet udtalelse fra Det Forenede Kongeriges Overhus (House of Lords) om 
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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, 
at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Det Forenede Kongeriges 
Overhus om det ovennævnte forslag.
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OVERHUSET

Clerk of the Parliaments 

(lederen af Overhusets forvaltning)

11. januar 2013

16433/12: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en 
mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 
selskaber og tilhørende foranstaltninger

Den 10. januar 2013 vedtog Overhuset i Det Forenede Kongeriges parlament følgende:

"at dette Hus mener, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (16433/12) ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, af de grunde, der er angivet i EU-
Udvalgets Sjette Rapport (dokument 97 fra Overhuset); instruerer, i overensstemmelse 
med artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, kontorchefen for Overhuset om at videregive denne 
begrundede udtalelse til de respektive formænd for EU-institutionerne." 

Jeg har hermed fornøjelsen af at gøre dette. Jeg vedlægger den rapport, der refereres til. 

David Beamish

Clerk of the Parliaments
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Vurdering af nærhedsprincippet: Kønsfordeling i 
bestyrelser

KOM(2012) 614 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger.

Henstilling

1. Vi henstiller, at Overhuset afgiver nedenstående begrundede udtalelse, som fastsætter, 
at den foreslåede forordning ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet; og at 
begrundelsen fremsendes til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-traktaterne1 , inden den 
15. januar 2012, hvor den foreskrevne periode udløber.

Undersøgelserne

2. I maj 2012 iværksatte Kommissionen en høring om kønsmæssige uligheder i EU for at 
identificere mulige foranstaltninger til at gøre noget ved den "vedvarende mangel på 
kønsdiversitet i børsnoterede selskabers bestyrelser i Europa", herunder mulige 
lovgivningsmæssige tiltag2.  Udvalget foretog en undersøgelse af emnet, og
udfærdigede den 9. november 2012 en rapport, der imødeså offentliggørelsen af dette 
lovgivningsmæssige forslag3. Udvalget konkluderede, at der kun burde gribes til 
lovgivningsmæssige kvoteordninger for kønsfordelingen i virksomheder, når og hvis 
alle andre muligheder er udtømt, og erhvervssektoren har vist sig uvillig til at ændre 
adfærd.  Ifølge resultaterne, fremkommet i løbet af undersøgelsen, kan der, i betragtning 
af den høje prioritering af kønsdiversitet i bestyrelser i medlemsstater over hele EU, 
ikke argumenteres for, at kvoteordninger er den eneste tilbageværende mulighed. 
Udvalget antydede også, at Kommissionens målsats på 40 procent var for ambitiøs på et 
stadie, hvor selv den medlemsstat, som klarer sig bedst (Finland), ligger langt under 
dette niveau. Kommissionens foreslåede udkast til direktiv blev offentliggjort den 14. 
november 2012. 

Undersøgelsesforbehold

3. Denne rapport blev udfærdiget af Underudvalget for Det Indre Marked, Infrastruktur og 
Beskæftigelse (Underudvalg B), hvis medlemmer er oplistet i bilaget. Denne rapport 
afslutter ikke undersøgelsen af forslaget.

                                               
1 Artikel 5, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 6 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
2 Kommissionen, Høring om kønsmæssige uligheder i EU, maj 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 EU-Udvalget, 5. rapport (2012-13): Kvinder i bestyrelser (dokument 58 fra Overhuset)
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Begrundet udtalelse

4. Vi har undersøgt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger, især i forhold til, hvorvidt det er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. I medfør af dette princip kan Unionen kun handle på de 
politikområder, der ikke hører ind under dens enekompetence, men hvor kompetencen 
deles med medlemsstaterne “hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne"4. EU-foranstaltninger skal 
derfor, for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet, "tilføre merværdi" 
sammenlignet med foranstaltninger på medlemsstatsniveau, og være "nødvendige". Vi 
understøtter fuldt ud målet om at øge kønsdiversiteten i bestyrelser, men vi er kommet 
frem til den konklusion, at dette forslag ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

5. Målet for det foreslåede direktiv er at øge antallet af kvinder i virksomhedsbestyrelser i 
hele Europa, med et mindstemål på 40 procent for antallet af kvindelige menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber i 2020, og i 2018 for børsnoterede 
offentlige virksomheders vedkommende.    Kommissionen mener, at tiltaget er 
nødvendigt på baggrund af den ulige kønsfordeling, der kendetegner virksomheders 
bestyrelser i EU, hvor kun 13,7 procent af de ledende bestyrelsesposter og kun 15 
procent af de menige bestyrelsesposter i de største børsnoterede selskaber er besat af 
kvinder.  

6. Det foreslåede direktiv forventes at opfylde denne målsætning gennem et krav om, at 
børsnoterede selskaber i EU prioriterer kandidater af det underrepræsenterede køn med 
tilsvarende kvalifikationer. Medlemsstaterne ville være forpligtet til at sikre, at 
virksomheder har etableret gennemsigtige kønsneutrale ansættelsesprocedurer for deres 
bestyrelser, og at offentliggøre de kvalifikationskriterier og vurderinger, der ligger til 
baggrund for omstridte valg af kandidater. Det foreslåede direktiv omfatter også et krav 
om, at medlemsstater skal indføre visse sanktioner over for virksomheder, der ikke 
indfører passende åbne, kønsneutrale ansættelsesprocedurer. 

7. Ifølge Kommissionen er et indgreb på området berettiget på baggrund af, at der godt 
nok er nogle medlemsstater, der har iværksat foranstaltninger til at styrke en lige 
kønsfordeling, men at disse er meget forskellige, og at et betragteligt antal stater slet 
ikke har foretaget sig noget på området, hvilket betyder, at der fortsat er en meget lav 
andel af kvindelige ledere.  Kommissionen mener, at et indgreb på EU-niveau vil 
bidrage til at overvinde medlemsstaters uvillighed til at regulere på nationalt niveau af 
frygt for at bringe deres egne virksomheder i en ugunstig situation i forhold til 
virksomheder i andre medlemsstater.  Den antyder, at indbyrdes afvigende reguleringer 
på nationalt niveau med stor sandsynlighed vil skabe praktiske problemer på det indre 
marked, med forskellig selskabslovgivning og de deri fastsatte regler og sanktioner 
(såsom udelukkelse fra offentlige udbudsprocedurer) for ikke at opfylde nationale 
bindende kvoter.  Kommissionen mener, at kun foranstaltninger på EU-niveau kan sikre 
lige konkurrencevilkår i hele Unionen. 

                                               
4 Artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.
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8. Kommissionens argumentation for behovet for et direktiv er ikke overbevisende. Af den 
relevante organisationslitteratur fremgår det, at mindst 30 procent af en bestyrelses 
medlemmer bør være kvinder, for at der kan skabes en "kritisk masse" af kvindelig 
repræsentation, som har en synlig indvirkning på organisationskulturen5. Kommissionen 
henviser ganske rigtig til denne idé i meddelelsen, men begrunder tilsyneladende ikke 
den højere sats på 40 procent6. Vi er ikke overbevist af Kommissionens påstand om, at 
der bør indføres en højere sats for at sikre en "kritisk masse" af kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer i medlemsstater, hvor bestyrelser traditionelt er mindre.  
Forslaget tager ikke ændringshastigheden og bestyrelsesstrukturerne i de enkelte 
medlemsstater med i betragtning.

9. Derudover har Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad bevist, at de nationale 
foranstaltninger ikke virker.  Dens egen konsekvensanalyse fra august 2012 anerkendte 
faktisk, at medlemsstater har gennemført betydelige foranstaltninger på området, og at 
evidensgrundlaget for at indføre foranstaltninger på EU-niveau er meget svagt.  
Konsekvensanalysen specificerede, at eksisterende og planlagte foranstaltninger i 
medlemsstaterne, i fravær af EU-lovgivning, forventes at opnå en stigning i andelen af 
kvindelige menige bestyrelsesmedlemmer fra 15 procent til 24 procent i 20207. Dette er 
et betydeligt skridt i retning af at opnå den kritiske masse på 30 procent, i betragtning af 
at 15 medlemsstater endnu ikke har gjort nogen tiltag.  Områdets voksende synlighed 
lader formode, at den forventede stigning på 24 procent vil blive overgået. 

10. Kommissionen hævder, at "adskillige undersøgelser har vist, at der er en positiv 
forbindelse mellem en mere ligelig kønsfordeling i topledelsen og en virksomheds 
økonomiske resultater og overskud."8 I vores nylige rapport kom vi frem til, at der ikke 
fandtes tilstrækkeligt belæg for denne påstand.

11. I løbet af lidt over halvandet år er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Det 
Forenede Kongeriges 100 største selskaber steget med 4,8 procent, og med 4,2 procent 
for de 250 største selskaber. Videnskabelige undersøgelser udført af Cranfield School of 
Management viser, at Det Forenede Kongerige følger en kurs, hvor man vil opnå en 
andel på 36,9 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer i 2020. 

12. Gennemførelsen af forslaget på EU-niveau lader ikke til at "tilføre merværdi".  
Kommissionen mener, at ensartede regler er nødvendige for et praktisk og 
konkurrencemæssigt velfungerende indre marked. Denne begrundelse virker svag i 
forhold til forslagets medfølgende administrative byrder, samt de forskellige kulturelle 
sammenhænge og praksisser i de forskellige medlemsstater.  F.eks. skelnes der i 
øjeblikket ikke i Det Forenede Kongeriges lovgivning mellem ledende og menige 
bestyrelsesmedlemmer, og at foretage denne sondring for første gang (hvilket det 
foreslåede direktiv ville nødvendiggøre) kunne medføre betydelige lovgivningsmæssige 
konsekvenser. Desuden er det usandsynligt, at EU vil kunne indgå i et direkte 

                                               
5 EU-Udvalget, 5. rapport (2012-13): Kvinder i bestyrelser (dokument 58 fra Overhuset), side 18
6 KOM(2012) 614, s. 5. Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD) 349 endelig
7 GD for Retlige Anliggenders udtalelse om Europa-Kommissionens udvalg for konsekvensanalyses 
konsekvensanalyse af omkostninger og fordele ved at forbedre kønsfordelingen i børsnoterede selskabers 
bestyrelser: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Betragtning 8 i forslaget.
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samarbejde med virksomheder inden for rammerne af medlemsstaters specifikke 
kulturelle kontekst, med henblik på at skabe dybtgående forandringer i erhvervslivet og 
sikre en langsigtet, bæredygtig løsning.  Vores nylige rapport om emnet fremhæver 
f.eks. vigtigheden af, at virksomheder udvikler bæredygtige strategier for ansættelse af 
talentfulde kvinder, der er villige og i stand til at besætte bestyrelsesposter. 

13. Vi er af den opfattelse, at det på nuværende tidspunkt er unødvendigt med 
lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-plan, og at dette kunne være 
kontraproduktivt i forhold til Kommissionens mål om at øge den lige kønsfordeling i 
bestyrelser.  I forbindelse med denne problemstilling ville det være mere effektivt med 
foranstaltninger på medlemsstatsniveau.  Vi anerkender dog, som vi også giver udtryk 
for i vores rapport, at Kommissionen kunne yde et nyttigt bidrag ved at overvåge 
medlemsstaternes foranstaltninger, og ved at komme med en uforpligtende henstilling 
til medlemsstater, der opfordrer til en kraftig indsats og opstiller en række mulige 
politiske tiltag. Kommissionen bør overveje yderligere indgriben i tilfælde, hvor 
medlemsstater ikke opfylder deres forpligtelse til at bekæmpe diskrimination.


