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

ÖVERHUSET

Sekreteraren i överhuset

Den 11 januari 2013

16433/12: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder

Den 10 januari 2013 beslutade Förenade kungarikets överhus följande:

”Detta hus anser att kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en 
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och 
därmed sammanhängande åtgärder (16433/12) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen av 
de skäl som anges i EU-utskottets sjätte rapport (HL Paper 97), och uppmanar i enlighet med 
artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
sekreteraren i överhuset att överlämna detta motiverade yttrande till Europaparlamentets 
talman och rådets och kommissionens ordförande.”

Jag har härmed äran att göra detta och bifogar den rapport det hänvisas till.

David Beamish

Sekreterare i överhuset
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ÖVERHUSET

EU-utskottets nionde rapport för session 2012–13

Subsidiaritetsprövning: könsfördelning i styrelser

Rapport

För tryckning den 18 december 2012 och offentliggörande den 20 december 2012

Offentliggjord av överhuset

London: The Stationery Office Limited
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Subsidiaritetsprövning: könsfördelning i styrelser

COM(2012)0614 – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder

Rekommendation

1. Vi rekommenderar att överhuset avger det motiverade yttrande som anges nedan om att det 
föreslagna direktivet strider mot subsidiaritetsprincipen och översänder det till 
Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande i enlighet med 
bestämmelserna i EU-fördraget1 före utgången av tidsfristen den 15 januari 2012.

Bakgrunden till granskningen

2. I maj 2012 inledde kommissionen ett samråd om ojämn könsfördelning i EU för att 
fastställa åtgärder för att få bukt med den bestående ojämna könsfördelningen i börsnoterade 
företags bolagsstyrelser i Europa, bland annat eventuella lagstiftningsåtgärder.2 Utskottet 
genomförde en utredning i denna fråga och lade den 9 november 2012 fram en rapport inför 
offentliggörandet av detta lagstiftningsförslag.3 Utskottet konstaterade att man endast borde 
tillgripa lagstiftning om kvotering för jämn könsfördelning i företag om och när alla övriga 
alternativ har uttömts och företagssektorn har visat sig ovillig att själv ändra sitt beteende. 
Enligt de resultat som framkom vid utredningen kan det inte styrkas att kvotering är det enda 
kvarvarande alternativet med tanke på den höga prioritet som medlemsstater över hela EU ger 
åt en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna. Utskottet ansåg också att kommissionens mål 
om 40 procent var alltför långtgående i ett läge när till och med den medlemsstat som 
presterar bäst (Finland) ligger långt under denna gräns. Kommissionens förslag till direktiv 
offentliggjordes den 14 november 2012.

Granskningsreservation

3. Denna rapport utarbetades av EU-utskottets underutskott för den inre marknaden, 
infrastruktur och sysselsättning (underutskott B), vars ledamöter förtecknas i bilagan. 
Rapporten innebär inte att vår granskning av detta förslag är slutförd.

                                               
1 Artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2 Europeiska kommissionen, samråd om ojämn könsfördelning i EU, maj 2012: http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-
equalitv/opinion/120528 en.htm
3 EU-utskottets femte rapport (2012–13): Women on Boards (HL Paper 58).
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Motiverat yttrande

4. Vi har framför allt prövat om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en 
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och 
därmed sammanhängande åtgärder är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Enligt 
subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet, utan 
har delad befogenhet med medlemsstaterna, ”vidta en åtgärd endast om och i den mån som 
målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna”.4 För att vara förenliga med subsidiaritetsprincipen måste EU:s åtgärder 
därför ”tillföra ett mervärde” jämfört med åtgärder på medlemsstatsnivå och vara 
”nödvändiga”. Vi stöder helhjärtat målet om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna, 
men har kommit fram till att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

5. Syftet med det föreslagna direktivet är att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser i hela EU 
genom att fastställa ett minimimål om att 40 procent av de icke verkställande 
styrelseledamöterna ska vara kvinnor senast 2020 i börsnoterade företag och senast 2018 i 
börsnoterade offentliga företag. Kommissionen anser att åtgärden är nödvändig på grund av 
den ojämna könsfördelning som är kännetecknande för bolagsstyrelserna i EU, där kvinnor 
endast innehar 13,7 procent av det totala antalet styrelseposter i de största börsnoterade 
bolagen och endast 15 procent av de icke verkställande styrelseposterna.

6. Syftet med det föreslagna direktivet är att uppnå detta mål genom att ålägga börsnoterade 
företag i EU att ge sökande av det underrepresenterade könet företräde om de är lika 
meriterade som sökande av det andra könet. Medlemsstaterna skulle vara skyldiga att se till 
att företagen har infört könsneutrala och öppna förfaranden för utnämning av 
styrelseledamöter och att de redogör för de kriterier för bedömning av meriter och den 
jämförelse som ligger till grund för tveksamma urval. Det föreslagna direktivet ålägger också 
medlemsstaterna att fastställa sanktioner för företag som inte inför lämpliga öppna och 
könsneutrala utnämningsförfaranden.

7. Enligt kommissionen är det motiverat att vidta åtgärder inom detta område mot bakgrund 
av att de åtgärder som vissa medlemsstater har vidtagit för att skapa en jämnare 
könsfördelning varierar kraftigt och att många medlemsstater inte har vidtagit några åtgärder 
alls inom området, vilket innebär att andelen kvinnor i bolagsstyrelserna fortfarande är 
mycket låg. Kommissionen menar att åtgärder på EU-nivå kommer att bidra till att få bukt 
med problemet att medlemsstaterna inte vill införa reglering på nationell nivå av rädsla för att 
detta kan ge deras egna företag nackdelar i konkurrensen med företag från andra 
medlemsstater. Kommissionen anser att det splittrade rättsläget mellan de nationella 
bestämmelserna sannolikt kommer att skapa praktiska problem på den inre marknaden, med 
skillnader i bolagsrätten och i sanktionerna (däribland uteslutning från offentlig upphandling) 
när nationella bindande kvoteringsbestämmelser inte efterlevs. Kommissionen hävdar att 
endast insatser på EU-nivå kan bidra till konkurrens på lika villkor inom hela unionen.

8. Kommissionens argument för att det behövs ett direktiv är föga övertygande. Av relevant 
organisationslitteratur framgår att minst 30 procent av en styrelses ledamöter bör vara kvinnor 
för att uppnå en ”kritisk massa” av kvinnlig representation och få en verkningsfull påverkan 

                                               
4   Artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen.
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på företagskulturen.5 Kommissionen hänvisar visserligen till denna teori i sitt meddelande 
men tycks inte motivera den högre siffran 40 procent.6 Vi har inte blivit övertygade om 
kommissionens påstående att en högre procentsats bör införas för att säkerställa en ”kritisk 
massa” av kvinnor i bolagsstyrelser i medlemsstater där styrelserna traditionellt sett är mindre. 
Detta förslag tar inte hänsyn till förändringstakten och ledningsstrukturerna i de enskilda 
medlemsstaterna.

9. Kommissionen har inte heller i tillräcklig utsträckning visat att de åtgärder som vidtagits på 
nationell nivå inte fungerar. I sin egen konsekvensbedömning från augusti 2012 erkände 
kommissionen att medlemsstaterna har vidtagit omfattande åtgärder på det här området och 
att faktaunderlaget för att stödja behovet av att vidta åtgärder på EU-nivå är mycket svagt. I 
konsekvensbedömningen angavs att medlemsstaternas befintliga och planerade åtgärder, utan 
EU-lagstiftning, väntas leda till att andelen kvinnliga icke verkställande styrelseledamöter 
ökar från 15 procent till 24 procent senast 2020.7 Detta är ett betydande steg i riktning mot att 
uppnå den kritiska massan på 30 procent, med tanke på att 15 medlemsstater ännu inte har 
vidtagit några åtgärder. Eftersom området uppmärksammas alltmer kan man förmoda att 
andelen kommer att öka till mer än de 24 procent som prognostiserats.

10. Kommissionen påstår att många undersökningar också visar ”på en positiv korrelation 
mellan en jämn könsfördelning i högre befattningar och företagets ekonomiska resultat och 
vinst.”8 I vår senaste rapport kom vi fram till att det inte fanns tillräckliga belägg för detta 
påstående.

11. Under loppet av drygt ett och ett halvt år har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat 
med 4,8 procent i de 100 största börsnoterade företagen i Förenade kungariket och med 4,2 
procent i de 250 största börsnoterade företagen. Enligt forskning från Cranfield School of 
Management är Förenade kungariket på väg att uppnå 36,9 procent kvinnor i 
bolagsstyrelserna senast 2020.

12. Genomförandet av förslaget på EU-nivå tycks inte tillföra något mervärde. Kommissionen 
anser att det är nödvändigt med enhetliga bestämmelser för att den inre marknaden ska 
fungera i praktiken och vara konkurrenskraftig. Denna motivering verkar vara svag i 
förhållande till de administrativa bördor som förslaget innebär och de olika kulturella 
sammanhang och metoder som finns i de olika medlemsstaterna. I Förenade kungarikets 
lagstiftning skiljer man till exempel för närvarande inte mellan verkställande och icke 
verkställande styrelseledamöter, och att nu för första gången göra en sådan skillnad (vilket 
skulle krävas enligt det föreslagna direktivet) skulle kunna få betydande lagstiftningsmässiga 
konsekvenser. Dessutom kommer EU troligtvis inte att kunna samarbeta direkt med företag 
inom ramen för medlemsstaternas specifika kulturella sammanhang i syfte att åstadkomma de 
förändringar av företagens kärna som är nödvändiga för att garantera en långsiktig och hållbar 
lösning. I vår senaste rapport om detta ämne framhåller vi till exempel vikten av att företagen 

                                               
5 EU-utskottets femte rapport (2012–13): Women on Boards (HL Paper 58), s. 18.
6 COM (2012)0614, s.5; SWD 349.
7 Yttrande från GD Rättsliga frågor om Europeiska kommissionens konsekvensbedömningsnämnds konsekvensbedömning om 
kostnader och fördelar med en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Skäl 8 i förslaget.
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utvecklar en hållbar stab av kompetenta kvinnor som är villiga och i stånd att tillträda 
styrelseposter.

13. Vi anser att lagstiftningsåtgärder på EU-nivå är onödiga i dagsläget och att de skulle 
kunna motverka kommissionens uttalade mål om en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelserna. Det skulle vara mycket effektivare med åtgärder på medlemsstatsnivå för 
att lösa dessa frågor. Vi erkänner emellertid, vilket vi också påpekade i vår rapport, att 
kommissionen skulle kunna komplettera dessa åtgärder på lämpligt sätt genom att övervaka 
medlemsstaternas åtgärder och genom att utfärda en icke bindande rekommendation till 
medlemsstaterna, där man uppmanar till kraftfulla åtgärder och presenterar ett antal möjliga 
politiska åtgärder. Om de enskilda medlemsstaterna inte uppfyller sina skyldigheter att 
bekämpa diskriminering bör kommissionen överväga att vidta ytterligare åtgärder.


