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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(20/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra det tjekkiske Deputeretkammer om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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 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 tjekkiske Deputeretkammer 
om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Den Tjekkiske Republiks parlament
DEPUTERETKAMMERET

2012
6. valgperiode

274.

BESLUTNING

fra Udvalget for Europæiske Anliggender
39. møde af 6. december 2012 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende 
foranstaltninger, rådsdokument nr. 16433/12, COM(2012)0614, og

om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En ligelig kønsfordeling i 
topposter: et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", COM(2012)0615

___________________________________________________________________________

Efter at have hørt vicearbejds- og socialministeren, Zdeňek Kadlec, den ledende 
direktør for justitsministeriets afdeling for internationale forbindelser, Zuzana Fišerová, efter 
at have taget rapporten udarbejdet af parlamentsmedlemmerne Sonia Marková og Viktor 
Paggio til efterretning og efter at have drøftet sagen 

g o d k e n d e r Udvalget for Europæiske Anliggender den udtalelse, som er vedlagt denne 
beslutning som bilag.

(undertegn.) Soňa Marková
(undertegn.) Josef Šenfeld (undertegn.) Viktor Paggio (undertegn.) Jan Bauer
Udvalgets revisor Ordfører Udvalgsformand



CM\927381DA.doc 3/15 PE506.013v01-00

DA

Bilag til beslutning nr. 274

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

selskaber og tilhørende foranstaltninger

COM(2012)0614 – rådsdokument 16433/12
Interinstitutionel sag: 2012/0299(COD)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En ligelig 
kønsfordeling i topposter: et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv 

vækst"

COM(2012)0615 – rådsdokument 16428/12

 Retsgrundlag
Artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) –
[forslag til direktiv – COM(2012)0614]
Informativt dokument [meddelelse – COM(2012)0615]

 Datoen for videresendelse til Deputeretkammeret fra Udvalget for Europæiske 
Anliggender
21. november 2012

 Behandling i udvalg
29. november 2012 (1. fase)

 Procedure
Den almindelige beslutningsprocedure [forslag til direktiv – COM(2012)0614]
Afstemning i Rådet er ikke nødvendig [meddelelse – COM(2012)0615]

 Regeringens foreløbige udtalelse (jf. § 109a, stk. 1, i Deputeretkammerets 
forretningsorden)
Udtalelse dateret 30. november og 27. november 2012 blev fremsendt til Udvalget for 
Europæiske Anliggender via ISAP-systemet den 5. december 2012

 Vurdering for så vidt angår nærhedsprincippet
Direktivforslaget (COM(2012)0614) er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet 
(se nedenfor)

 Begrundelse og genstand
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1. Alment
Begrebet "positive foranstaltninger" (på engelsk "affirmative action" eller "positive 
action"), som på tjekkisk nogle gange gengives med et udtryk, som i forhold til begrebets 
oprindelige betydning har en negativ konnotation, nemlig udtrykket "pozitivní 
diskriminace" (positiv diskrimination)1, dækker over et bredt spektrum af foranstaltninger, 
ved hjælp af hvilke staten bestræber sig på at stille reelt ugunstigt stillede grupper bedre, 
som befinder sig i en ulige situation i forhold til de andre grupper. Begrebet "positive 
foranstaltninger" hænger således sammen med materiel lighed og bringes i anvendelse, 
når redskaberne til opnåelse af formel lighed ikke fører til det ønskede mål. Positive 
foranstaltninger findes i retssystemet i mange stater, navnlig i stater, hvor nogle 
befolkningsgrupper er blevet diskrimineret på grund af deres race- eller 
kastetilhørsforhold, som f.eks. i USA, Indien og Sydafrika.  

Begunstigelse af bestemte grupper ved hjælp af positive foranstaltninger er imidlertid 
ensbetydende med, at der sker en fravigelse fra princippet om formel retfærdighed i form 
af ligebehandling. Derfor skal der til grund for en sådan fravigelse ligge tungtvejende 
omstændigheder. I faglitteratur2 om diskrimination nævnes fire områder, hvor positive 
foranstaltninger er berettigede: 

- Afhjælpning af en begået uret
- Omfordeling af goder
- Bedre repræsentation af mindretalsgrupper 
- Forbedring af den sociale samhørighed og mindskelse af spændinger i samfundet.

I kategorien "bedre repræsentation af mindretalsgrupper" (i betydningen 
underrepræsenterede befolkningsgrupper) falder også foranstaltninger, hvis formål er at 
opnå et mere afbalanceret forhold mellem kønnene og bedre repræsentation af kvinder i 
toplederstillinger og mellemlederstillinger. Særlig uafbalanceret er situationen i 
virksomhedernes ledelses- og bestyrelsesorganer. Ifølge Kommissionens oplysninger 
udgør kvinder kun 13,7 % af medlemmerne af virksomhedernes ledelses- og 
bestyrelsesorganer, 15 % af de menige bestyrelsesmedlemmer og kun 3,2 % af 
bestyrelsesformændene.  Da 60 % af de universitetsuddannede er kvinder, kom 
Kommissionen til den overbevisning, at der skulle foreslås en retsakt, på grundlag af 
hvilken andelen af kvinder på virksomhedernes ledelsesniveau vil blive større. 

Allerede i 1984 begyndte Det Europæiske Fællesskab at beskæftige sig aktivt med 
problematikken omkring kvinders deltagelse i beslutningsprocesser3. I sin strategi for 

                                               
1Sammenlign med ordlyden i begrundelsen til direktivforslaget COM(2012)0614. I den tjekkiske 
oversættelse af direktivforslaget anvendes – i modsætning til den terminologi, der anvendes i faglitteraturen 
og forskellig fra den officielle oversættelse til engelsk, italiensk, fransk og spansk – begrebet "pozitivní 
diskriminace". Et begrebsmæssigt kendetegn ved "diskrimination" er, at nogen stilles ringere, hvorimod et 
begrebsmæssigt kendetegn ved "positiv foranstaltning" er, at man sikrer, at de hidtil ringere stillede grupper 
stilles bedre. Jf. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. "Rovnost a diskriminace" (Lighed og Diskrimination), 
Prag, C.H. Beck, 2007, s. 22 ff. Mere om dette tema findes f.eks. hos Havelková B. "Rovnost v odměňování 
žen a mužů" (Lige løn til kvinder og mænd), Prag, Auditorium, 2007.
2Jf. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. "Rovnost a diskriminace" (Lighed og Diskrimination), Prag, C.H. 
Beck, 2007, s. 28.
3 Rådets henstilling af 13. december 1984 om fremme af positive foranstaltninger til fordel for kvinder 
(84/635/EØF).
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ligestilling mellem kvinder og mænd fra 2010 udnævnte Kommissionen dette tema til et af 
sine prioriterede områder. I 2011 præsenterede Kommissionen initiativet "EU-
hensigtserklæring om kvinder i bestyrelsen", hvormed børsnoterede virksomheder i 
Europa opfordres til frivilligt at forpligte sig til at øge andelen af kvinder i deres 
ledelsesorganer til 30 % senest i 2015 og til 40 % senest i 2020. Også Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse1

virksomhederne til at nå disse mål inden for de nævnte tidsrum.  Europa-Parlamentet 
opfordrede Kommissionen til senest i 2012 at foreslå en retsakt (herunder kvoter), såfremt
de foranstaltninger, som virksomhederne og medlemsstaterne havde truffet, skulle vise sig 
at være utilstrækkelige. I sin beslutning af 13. marts 2012 om ligestilling mellem kvinder 
og mænd i Den Europæiske Union – 20112 bekræftede Europa-Parlamentet sit krav om en 
lovgivningsmæssig foranstaltning. 

Da Kommissionen i marts 2012 evaluerede de fremskridt, der var gjort på dette område, 
konstaterede den, at situationen kun havde forbedret sig med 0,6 % i gennemsnit pr. år 
siden 20033. Dette ville betyde, at det med en uændret udvikling ville vare mere end 40 år, 
før man ville opnå et ligeligt forhold mellem kønnene. Derfor indledte Kommissionen en 
offentlig høring om mulige foranstaltninger til bekæmpelse af denne uligevægt og 
gennemførte en konsekvensvurdering af omkostninger og fordele ved en eventuel 
fremtidig regulering af dette område. Disse aktiviteter mundede ud i meddelelsen fra 
Kommissionen "En ligelig kønsfordeling i topposter: et bidrag til intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst" (COM(2012)0615), og i "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger" (COM(2012)0614).

Ved enhver positiv foranstaltning – uanset om den vedtages på EU-niveau eller blot på 
medlemsstatsniveau – skal de grænser overholdes, som EU-Domstolen har fastlagt i sin 
forholdsvis omfangsrige retspraksis4 vedrørende antidiskriminationsdirektivet5, nemlig: 
- at foranstaltningen skal vedrøre en sektor, hvor kvinder er underrepræsenterede
- at den kun må give forrang til kvindelige kandidater, som har samme kvalifikationer 

som de mandlige kandidater
- at den ikke må give automatisk og betingelsesløs prioritet til kandidater med samme 

kvalifikationer, men skal indeholde en beskyttelsesklausul, som giver mulighed for at 
indrømme undtagelser i velbegrundede tilfælde, hvor der tages hensyn til den konkrete 
situation, navnlig til de enkelte kandidaters personlige situation.

2. Situationen i EU's medlemsstater, i Norge og i Island
I Den Europæiske Union er der indtil videre tre medlemsstater (Frankrig, Italien og 

                                               
1 2010/2115 (INI).
2Europa-Parlamentets beslutning af 6. juni 2011 i proceduren 2010/2015(INI) og Europa-   Parlamentets 
beslutning af 13. marts 2012 i proceduren 2011/2244(INI).
3 Women in economic decision-making in the EU: Progress report (kvinder i beslutningsprocesser i EU -
fremskridtsrapport), s. 13. Rapporten findes på: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
4Jf. f.eks. EU-Domstolens afgørelser i sag C-450/93 (Kalanke), C-409/95 (Marschall) og C-407/98 
(Abrahamsson).
5Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så 
vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.
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Belgien), som har indført en obligatorisk kvoteordning med sanktioner, idet de fulgte 
eksemplet med Norge, som er førende på dette område, og eksemplet med Island.
Nederlandene og Spanien har ligeledes indført retsregler med kvoter for det 
underrepræsenterede køn, men her er der ingen sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af disse regler. I Danmark, Finland, Grækenland, Østrig og Slovenien finder 
kvoter for kvinders repræsentation i ledelsesorganer kun anvendelse på statsligt 
kontrollerede virksomheder.

I nogle medlemsstater, som ikke har indført en obligatorisk kvoteordning, har man truffet 
foranstaltninger til fremme af kvinders andel af ledende stillinger på frivilligt grundlag 
(f.eks. i Danmark, Tyskland, Luxembourg, Polen, Sverige og i Det Forenede Kongerige).

a) Norge
Norge er det første land, som har indført en obligatorisk kvoteordning i sin lovgivning. I 
december 2003 udstedte Norge en lov, ifølge hvilken 40 % af bestyrelsesmedlemmerne i 
aktieselskaber og statslige virksomheder skulle være kvinder. Statslige virksomheder fik 
en frist indtil 2006 og aktieselskaber en frist til 2008 til at opfylde de lovgivningsmæssige 
krav, og det med trussel om sanktioner i form af nægtelse af registrering af et selskab 
under etablering, en bøde eller endda opløsning af selskabet. 

I forbindelse med de norske erfaringer nævnes fænomenet "gyldne nederdele". Dette 
udtryk anvendes på en snæver gruppe af kvinder med erfaring i erhvervslivet, som har 
poster i ledelsesorganerne i et betragteligt antal virksomheder. Ved at gøre dem til 
bestyrelsesmedlem i virksomhederne blev de lovmæssige krav ganske vist opfyldt, men 
kun formelt. Samlet set lykkes det nemlig ikke de mange kvinder uden for denne 
eksklusive gruppe af gyldne nederdele at gennembryde diskriminationens "glasloft". 
Tværtimod bliver de forhindret i det, fordi man udnytter de gyldne nederdele til fulde, dvs. 
de kvinder, som varetager hverv i organer i et stort antal virksomheder, og som ikke kan 
varetage de med disse hverv forbundne pligter ordentligt, hvorved risikoen vokser for, at 
den pågældende virksomheds konkurrenceevne forringes1. 

Med indførelsen af positive foranstaltninger i Norge opstod der også visse økonomiske 
omkostninger for det norske samfund. Da planen om at indføre positive foranstaltninger 
blev offentliggjort, faldt de berørte virksomheders aktiekurser betydeligt. De 
virksomheder, som var forpligtet til at øge andelen af kvinder i deres ledelsesorganer, 
oplevede i de efterfølgende år et fald i deres værdi på 18 %2. På trods af de negative 
bivirkninger har den norske ordning nået sit mål: Den positive foranstaltning har resulteret 
i, at andelen af kvinder i virksomhedernes bestyrelser ligger på 44 %3.

b) Island
Allerede i 2006 satte Island sig det forholdsvist ambitiøse mål at nå op på en kvindeandel 
på 50 % i ledelsesorganerne hos offentlige virksomheder og hos selskaber, som for 
størstedelen eller udelukkende er i kommunalt eje. I 2010 indførtes en ordning, ifølge 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra: Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms,
Employee Relations Law Journal, vol. 38. n. 3. vinter 2012, s. 5.
2 Ibid.
3 Ibid.
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hvilken andelen af kvinder i bestyrelsen hos aktieselskaber med mere end 50 ansatte skal 
ligge på 40 % senest i 2013.

c) Frankrig 
I januar 2011 indførte Frankrig en obligatorisk ordning, ifølge hvilken børsnoterede 
virksomheder, virksomheder med mere end 500 ansatte og virksomheder med en årlig 
omsætning på mere end 50 mio. EUR skal have mindst 40 % kvinder i deres 
ledelsesorganer. Dette mål skal være nået senest i januar 2017, og som delmål skal man 
allerede senest i januar 2014 have opnået en andel på 20 %. Hvis virksomhederne ikke 
opfylder de lovbestemte krav, vil medlemmerne af deres ledelsesorganer ikke modtage 
noget vederlag for varetagelsen af deres hverv, eller vil deres udnævnelse til 
ledelsesorganet eventuelt blive annulleret. 

d) Italien
Ifølge en lov fra juni 2011 skal virksomheder, der er børsnoterede i Italien, offentlige 
virksomheder og delvist statsejede virksomheder nå op på en kvindeandel på 33 % i deres 
ledelsesorganer senest i 2015 (20 % senest i 2012). Såfremt det ikke sker, truer en bøde på 
op til 1 mio. EUR og afsættelse af ledelsesorganet. 

e) Belgien
Ifølge den belgiske ordning fra september 2011 skal kvinder være repræsenteret med 
mindst en tredjedel i offentlige virksomheders ledelsesorganer (senest i 2011/2012), 
børsnoterede virksomheder (senest i 2017/2018) og små børsnoterede virksomheder 
(senest i 2019/2020). Så længe der ikke er tilstrækkelig repræsentation af kvinder i en 
konkret virksomheds ledelsesorgan efter fristens udløb, er alle ny- og genudnævnelser af 
medlemmer til det pågældende ledelsesorgan ugyldige. Er der efter et år stadig ikke sket 
nogen bedring af situationen, mister medlemmerne af ledelsesorganet deres krav på 
samtlige vederlag og godtgørelser. 

 Indhold : 

a) Meddelelsen "En ligelig kønsfordeling i topposter: et bidrag til intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst" (herefter kaldet meddelelsen)

Meddelelsen tager den aktuelle situation med utilstrækkelig repræsentation af kvinder i 
virksomhedernes ledelsesorganer op, beskriver de vigtigste hindringer for kvinders 
avancement virksomhederne og viser måder, hvorpå der kan opnås strukturelle og 
uafvendelige ændringer.

Kommissionen gør i sin meddelelse opmærksom på, at det ulige forhold mellem kvinder 
og mænd i virksomhedernes ledelsesorganer kun er toppen af isbjerget, hvor der 
nedenunder er mere udbredte uligheder mellem kvinder og mænd. Årsagen til det er, 
stadig ifølge meddelelsen, de traditionelle kønsrollemønstre, arbejdsdelingen, 
vejledningen af kvinder og mænd i forbindelse med valg af uddannelse og det, at kvinder 
fortrinsvis er beskæftiget i nogle få erhverv, som ofte nyder ringere respekt og er ringere 
betalt.  Manglen på foranstaltninger til bedre at kunne forene arbejdsmæssige og 
familiemæssige pligter er en betydelig hindring for, at kvinder har et lederjob. 
Kommissionen kommer også ind på problematikken med det såkaldte glasloft, dvs. de 
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hindringer, som stilles i vejen for kvinder på vej op ad karrierestigen, og på den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse med ansættelse og forfremmelse.

I tilknytning dertil nævner Kommissionen i sine meddelelser nogle foranstaltninger, som 
er blevet truffet på nationalt plan med henblik på en mere afbalanceret repræsentation af 
kvinder og mænd i ledende stillinger, og kommer i den forbindelse til den konklusion, at 
kløften mellem medlemsstaterne i EU bliver stadig større, både hvad angår de faktisk 
opnåede fremskridt og hvad angår arten af de foranstaltninger, der er truffet på nationalt 
plan. Under henvisning til undersøgelser fra erhvervslivet (navnlig undersøgelsen fra 
Credit Suisse Research Institute (august 2012) "Gender diversity and corporate 
performance" og forskningsundersøgelsen fra Deutsche Bank Research (2010) "Auf dem 
Weg zu gender-balanced leadership") anser Kommissionen for påvist, at kønsdiversitet i 
ledelser og bestyrelser fører til innovative ideer, bedre konkurrenceevne og resultater og 
bedre virksomhedsledelse. Da de enkelte nationale initiativer indeholder forskellige krav 
til virksomhedernes regler for god virksomhedsledelse og indfører forskellige sanktioner 
for virksomheder i EU, kan de være til hinder for det indre marked, hvorfor det set ud fra 
Kommissionens synspunkt er nødvendigt at gribe til handling på EU-niveau som helhed. 
På grund af de børsnoterede selskabers økonomiske betydning, synlighed og indflydelse 
på EU-markedet koncentrerer Kommissionen sig om disse selskaber (små og mellemstore 
børsnoterede selskaber er undtaget, da den administrative byrde for dem i givet fald ville 
blive uforholdsmæssig stor).  

Af disse grunde foreslår Kommissionen en lovgivningsmæssig foranstaltning, hvor der 
fastlægges et mindstemål gående ud på, at det underrepræsenterede køn skal tegne sig for 
40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber senest i 2020 eller i 
2018 for børsnoterede offentlige virksomheders vedkommende. Denne foranstaltning skal 
ledsages af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner ved manglende 
overholdelse af målene og være tidsbegrænset. 

Ifølge Kommissionen skal lovgivningsforanstaltningen ledsages af politiske og finansielle 
foranstaltninger. Kommissionen forpligter sig til indtrængende at opfordre 
medlemsstaterne til også at gennemføre de foranstaltninger i den offentlige sektor, som nu 
foreslås for det private erhvervsliv. Derudover vil Kommissionen
- støtte initiativer, som bekæmper stereotype fremstillinger af kvinders og mænds rolle i 

samfundet, på arbejdsmarkedet og i lederstillinger
- bidrage til etablering af et socialt, økonomisk og erhvervsmæssigt miljø, som fremmer 

en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i lederstillinger
- skabe større opmærksomhed om de forretningsmæssige og økonomiske grunde til at 

sikre ligestilling og en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningstagningen
- støtte og følge fremskridtet mod en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i 

beslutningstagende stillinger i EU.

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

Direktivforslaget indeholder bestemmelser til sikring af en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber.
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I artikel 4, stk. 1-3, forpligtes medlemsstaterne til at sikre, at børsnoterede selskaber med 
bestyrelser, hvor personer af det underrepræsenterede køn tegner sig for mindre end 40 % 
af de menige bestyrelsesposter, foretager udnævnelsen til disse poster på grundlag af en 
sammenlignende analyse af hver kandidats kvalifikationer ved at anvende klare, neutralt 
formulerede og utvetydige kriterier, og at antallet af disse poster så vidt muligt skal nærme 
sig 40 %, men ikke må udgøre over 49 %. Ved udvælgelsen af kandidaterne til disse 
poster skal der gives fortrinsstilling til kandidaten fra det underrepræsenterede køn, hvis 
den pågældende kandidat er lige så kvalificeret som en kandidat af det modsatte køn, 
medmindre en objektiv vurdering, hvor der tages højde for alle de kriterier, der vedrører 
de enkelte kandidater, viser, at nogle specifikke kriterier taler til fordel for kandidaten af 
det modsatte køn. Med dette forholdsvis komplicerede regelsæt indføres – sagt på en mere 
enkel måde – et præferencesystem til brug ved udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer/ikke-
administrerende direktører (herefter kaldet ledelsesorganer). I en udvælgelsesprocedure 
vedrørende en post i en børsnoteret virksomheds ledelsesorgan skal der gives 
fortrinsstilling til den ansøger, som tilhører det underrepræsenterede køn, for så vidt som 
valget står mellem to lige kvalificerede ansøgere. Reglen om fortrinsstilling finder ikke 
anvendelse, hvis kandidaten tilhørende det underrepræsenterede køn er dårligere 
kvalificeret.  

I artikel 4, stk. 4, i direktivforslaget forpligtes medlemsstaterne også til at sikre, at afviste 
kandidater informeres om de kriterier, der er lagt til grund for udvælgelsen, og, hvor det er 
relevant, om de overvejelser, der var udslagsgivende for valget af kandidaten af det andet 
køn. I artikel 4, stk. 5, i direktivforslaget forpligtes medlemsstaterne endvidere til i de 
tilfælde, hvor en virksomhed ikke har overholdt forpligtelserne i artikel 4, stk. 3-4, at 
indføre omvendt bevisbyrde.  

Mens der med de ovennævnte bestemmelser indføres obligatoriske regler for menige 
medlemmer af selskabers ledelsesorganer, pålægges børsnoterede selskaber med 
direktivforslagets artikel 5, stk. 1, en forpligtelse til at afgive individuelle tilsagn om en 
ligelig repræsentation af begge køn blandt ledende bestyrelsesmedlemmer, som skal være 
opfyldt senest den 1. januar 2020 eller senest den 1. januar 2018, hvis der er tale om 
børsnoterede selskaber, som er offentlige virksomheder. Til forskel fra artikel 4 opstilles 
dog ingen obligatoriske kriterier for de individuelle tilsagn. Ifølge artikel 5, stk. 2, skal 
medlemsstaterne sikre, at de selskaber, som er omfattet af direktivet, regelmæssigt oplyser 
de nationale myndigheder om deres bestyrelsers sammensætning. Hvis et selskab ikke 
opfylder de foreskrevne mål som omhandlet i artikel 4 og artikel 5, stk. 1, skal det ud over 
de ovennævnte oplysninger også anføre årsagerne til, at målene ikke er opfyldt, og 
redegøre for, hvilke foranstaltninger det agter at træffe for at opfylde målene. 

Direktivforslagets artikel 6 indeholder bestemmelser om sanktioner. Medlemsstaterne har 
pligt til at fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
en afskrækkende virkning. Artikel 6, stk. 2, indeholder en liste med eksempler på mulige 
sanktioner. Sanktionerne kan – men skal ikke nødvendigvis – være bøder eller bestå i, at 
en udnævnelse eller et valg af menige bestyrelsesmedlemmer erklæres ugyldig/ugyldigt 
eller annulleres, hvis direktivets krav ikke er opfyldt. 

 Situationen i Den Tjekkiske Republik
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Når man sammenligner repræsentation af kvinder i ledelsesorganerne1 i de største 
børsnoterede virksomheder, ligger Den Tjekkiske Republik i midterfeltet – andelen af 
kvinder i de omhandlede organer ligger på 15,4 %, hvor EU-gennemsnittet er 13,7 %. 
Ingen af disse virksomheder har en kvinde som bestyrelsesformand eller generaldirektør. 
Der har dog i lang tid været en klar ubalance. 

Den socioøkonomiske udvikling og nogle specifikke egenskaber ved lovgivningen i Den 
Tjekkiske Republik har medført, at antallet af virksomheder, som har hjemsted i Den 
Tjekkiske Republik og er noteret på den tjekkiske børs, er forholdsvis begrænset 
sammenlignet med andre stater. Den foreslåede regulering ville ud fra Kommissionens 
oplysninger berøre mellem 10 og 20 børsnoterede virksomheder i Den Tjekkiske 
Republik. Hvis man tager i betragtning, at antallet af poster i ledelsesorganerne i de 
virksomheder, som er omfattet af den foreslåede regulering, ligeledes er begrænset, kan 
man komme til den forsigtige antagelse, at den foreslåede regulering vil have en meget 
lille socioøkonomisk effekt i Den Tjekkiske Republik. Det kan dog ikke udelukkes, at 
forslaget blot er forspillet til en mere intensiv lovgivningsaktivitet i EU med sigte på lige 
repræsentation af kvinder og mænd inden for hele arbejdsretten med vidtrækkende følger 
for medlemsstaterne (foregangspolitik).

 Virkning

Imod indførelse af positive foranstaltninger – især i form af kvoter i virksomheder –
nævner kritikere ofte, at man med en sådan indførelse negerer det meritokratiske princip 
som grundlæggende kriterium for udvælgelsen af den bedst egnede ansøger til en leder-
eller bestyrelsespost. Private virksomheder, som jo er udsat for konkurrence fra de øvrige 
konkurrenter på markedet, reducerer som regel kriterierne for udvælgelse af ansøgere til 
de intellektuelle egenskaber og personlighedstræk, som sætter dem i stand til at klare sig 
bedst i konkurrencen på markedet. Andre kriterier end disse indebærer en risiko for at 
forringe det professionelle niveau, hvorved den pågældende virksomheds 
konkurrenceevne også bliver ringere2.  

I denne sammenhæng gøres opmærksom på, at man ikke kan benytte sig af erfaringer fra 
medlemsstater, som har indført obligatoriske kvoter og sanktioner i deres retssystemer. Da 
de omhandlede ordninger først blev vedtaget i 2011, foreligger nemlig så godt som ingen 
erfaringer. Med hensyn til vurderingen af følgerne af indførelse af kvoter på 
repræsentationen af kvinder og mænd i virksomhedernes ledelsesorganer i Norge er der i 
en af analyserne3 gjort opmærksom på, at ordningen havde negative konsekvenser for de 
berørte virksomheders værdi. Grunden til det var imidlertid ikke, at der blev indsat et 
større antal kvinder i virksomhedernes ledelsesorganer, men at kvinderne var unge 
kvinder med minimal praktisk erfaring. 

                                               
1På grund af det tostrengede ledelsessystem hos aktieselskaber i Den Tjekkiske Republik vedrører 
oplysningerne både repræsentationen i direktioner og i bestyrelser.
2For nærmere oplysninger, se f.eks. Nicolson D. "Affirmative Action in Legal Profession", Journal of Law 
and Society, vol. 33. n. 1, marts 2006, s. 115 ff.
3 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive    

Exogenous Shock, University of Michigan (maj 2010).
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Indførelse af positive foranstaltninger vil samtidig medføre højere administrative 
omkostninger for de berørte virksomheder. Dette anerkender Kommissionen også, idet 
den på grund af den uforholdsmæssige administrative byrde har undtaget små og 
mellemstore virksomheder fra det foreslåede direktivs anvendelsesområde. Den øgede 
administrative byrde kan dog efter Kommissionens opfattelse retfærdiggøres af, at 
"kønsdiversitet i bestyrelser har vist sig at føre til innovative idéer, større 
konkurrencedygtighed, bedre resultater og bedre virksomhedsledelse" og dermed også en 
bedre økonomi i Unionen som helhed1.

For så vidt angår indførelse af instrumentet omvendt bevisbyrde i det nationale retssystem 
må man konstatere, at dette retsinstrument allerede blev indført i Den Tjekkiske Republiks 
retssystem i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 97/80/EF om bevisbyrden i 
forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn og direktiv 2000/78/EF om 
generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv.  Den omhandlede bestemmelse findes i § 133a i den civile retsplejelov (lov nr. 
99/1963 sml.) som ændret. 

 Holdning hos Den Tjekkiske Republiks regering

Den Tjekkiske Republiks regering har gennem Arbejds- og Socialministeriet, som er 
ordførende ministerium, og Justitsministeriet, som også har deltaget i arbejdet, givet 
udtryk for, at den principielt er imod direktivforslaget og også har en række forbehold 
over for meddelelsen. Ifølge den tjekkiske regerings opfattelse er ordningen i strid med 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Derudover er den tjekkiske regering af 
den opfattelse, at en vedtagelse af den foreslåede retsakt på EU-plan ikke kan ske med 
hjemmel i det anførte retsgrundlag. Desuden har Den Tjekkiske Republik en række 
grundlæggende forbehold over for indholdet den foreslåede ordning. 

 Holdning hos Parlamentinstituttets Afdeling for Europæiske Anliggender

Direktivforslagets retsgrundlag
På området bekæmpelse af forskelsbehandling kan Den Europæiske Unionen udøve sine 
beføjelser ved på grundlag af artikel 157, stk. 3, i TEUF at vedtage foranstaltninger, der 
skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder2. Ifølge artikel 157, stk. 4, i TEUF er princippet om ligebehandling dog ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger i form af fordele, der har til 
formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet. 
Det er således et spørgsmål, om artikel 157, stk. 4, i TEUF er en særbestemmelse i forhold 
til artikel 157, stk. 3, i TEUF, og vedtagelsen af positive foranstaltninger på 
ligebehandlingsområdet således er forbeholdt medlemsstaterne. Hvis de pågældende 

                                               
1 COM(2012)0615, s.15.
2Artikel 157, stk. 3, i TEUF: Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 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.
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bestemmelser fortolkes på denne måde, vil det ikke kunne udelukkes, at den foreslåede 
ordning er i strid med princippet om kompetencetildeling, eftersom det valgte 
retsgrundlag, dvs. artikel 157, stk. 3, i TEUF, kan betragtes som uegnet som grundlag for, 
at EU udøver de omhandlede beføjelser. Men hvis man betragter den foreslåede 
foranstaltning som en foranstaltning, der hører til på området sikring af princippet om lige 
muligheder og ikke på området ligebehandling, holder den anførte argumentation ikke, da 
medlemsstaternes kompetence som nedfældet i artikel 157, stk. 4, kun gælder vedtagelse 
af positive foranstaltninger på området ligebehandling. Ud fra denne betragtning kan 
artikel 157, stk. 3, i TEUF anvendes som retsgrundlag for det foreslåede direktiv.  

For så vidt angår artikel 157, stk. 3, i TEUF som retsgrundlag kan vedtagelsen af positive 
foranstaltninger på området virksomhedsledelse imidlertid vise sig at være problematisk, 
for så vidt som artikel 157, stk. 3, i TEUF vedrører arbejds- og beskæftigelsesspørgsmål 
[ordlyden i den tyske version er "Arbeits- und Beschäftigungsfragen", hvorimod ordlyden 
i den danske version er "beskæftigelse og erhverv"]. Fortolker man begrebet "arbejde" (i 
den engelske version er det "occupation") snævert, kan man komme til den konklusion, at 
EU's kompetence kun vedrører ansatte, dvs. arbejdsretlige forhold, og ikke medlemmer af 
virksomheders bestyrelser og direktioner, hvis forhold til den pågældende virksomhed 
ikke er omfattet af arbejdsretlige bestemmelser. Det er imidlertid et spørgsmål, om en 
sådan snæver fortolkning er hensigtsmæssig, da begrebet "arbejde" i ordets normale 
betydning også kan dække over enhver udøvelse af en aktivitet, f.eks. aktivitet på 
grundlag af en arbejdsaftale, en aftale om et bestillingsarbejde eller en fuldmagtsaftale, 
herunder udøvelse af hvervet som bestyrelses- eller direktionsmedlem i en virksomhed.  
Man kan gå ud fra, at medlemsstaterne, hvis de i forbindelse med udformningen af 
traktaterne havde haft til hensigt kun at tildele Unionen beføjelser på 
beskæftigelsesområdet, i så fald ville have begrænset det materielle anvendelsesområde 
for artikel 157, stk. 3, i TEUF til præcis og udelukkende dette område1. Endelig taler den 
eksisterende nomenklatur for direktiverne vedrørende ligebehandling for en sådan 
fortolkning. Således dækker f.eks. det materielle anvendelsesområde for direktiv 
2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv ifølge dets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke kun arbejdsretlige 
forhold (ansættelsesforhold), men også selvstændig erhvervsvirksomhed og liberale 
erhverv. 

Også artikel 19, stk. 1, i TEUF2 kommer i betragtning som retsgrundlag. Denne 
bestemmelse giver Unionen mulighed for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn. Det nævnes ganske vist ikke direkte i 
begrundelsen til det foreslåede direktiv, at direktivets foranstaltninger har med 
bekæmpelse af forskelsbehandling at gøre, men det fremgår af foranstaltningernes art.  
Ved at drage en slutning fra det mere til det mindre kan konkluderes, at Unionen, hvis den 

                                               
1Denne fortolkning peger EU-Domstolens brede fortolkning på området bekæmpelse af forskelbehandling også 
på.

2Artikel 19, stk. 1, i TEUF:  Med forbehold af traktaternes øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de 
beføjelser, som traktaterne tillægger Unionen, kan Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter Europa-Parlamentets godkendelse, træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til 
at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering.
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har kompetence vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, da 
også kan træffe enkeltforanstaltninger, som umiddelbart har med bekæmpelse af 
forskelsbehandling at gøre. Hvis Kommissionen ville lade det foreslåede direktiv være 
hjemlet i denne bestemmelse, skulle vedtagelsen af direktivet ske efter en særlig 
lovgivningsprocedure, som bl.a. kræver enstemmig vedtagelse i Rådet (i modsætning til 
vedtagelse med kvalificeret flertal i forbindelse med den almindelige 
lovgivningsprocedure, som finder anvendelse på vedtagelse af foranstaltninger hjemlet i 
artikel 157, stk. 3, i TEUF).  

Forslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet 
I medfør af det i artikel 5, stk. 3, i EUF nedfældede nærhedsprincip "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". I artikel 157, stk. 4, i TEUF
gøres i forbindelse med medlemsstaterne udtrykkeligt opmærksom på beføjelsen til at 
træffe positive foranstaltninger for at sikre princippet om ligebehandling. Bestemmelsen 
viser, at der i forbindelse med det at vedtage positive foranstaltninger er tale om et politisk 
følsomt område, og den giver medlemsstaterne mulighed for at udøve deres beføjelser på 
dette område under hensyntagen til deres kulturelle, historiske og juridiske udvikling. Ikke 
uden relevans er desuden spørgsmålet om, hvorvidt man med lovgivning på unionsniveau 
overhovedet kan tage tilstrækkeligt hensyn til de nævnte aspekter (f.eks. forskellene 
mellem den enstrengede og den tostrengede model i forbindelse med aktieselskaber, den 
retlige karakter af et medlemskab af aktieselskabers direktioner og bestyrelser osv.), og 
hvorvidt harmonisering på dette område ikke fjerner sig for langt væk fra samfundenes 
faktiske behov, som er et resultat af de forskellige sociokulturelle forhold i de enkelte 
medlemsstater.  

Kommissionen begrunder nødvendigheden af obligatoriske kvoter på unionsniveau med, 
at man kun med regulering på unionsniveau kan begrænse den uønskede konkurrence 
mellem medlemsstaterne inden for ligebehandling ("race to the bottom") og yde støtte til 
de hidtil tøvende medlemsstater, som af bekymring for eventuelt at stille egne 
virksomheder ringere afstår fra at vedtage positive foranstaltninger på nationalt niveau. 

Forslagets overensstemmelse med proportionalitetsprincippet
I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke 
videre end nødvendigt for at nå traktatens mål (artikel 5, stk. 4, i TEU). Indtil videre har 
tre af medlemsstaterne i EU indført obligatoriske kvoter, alle i løbet af 2011. Hvad angår 
den praktiske anvendelse af disse regler foreligger der – også på grund af det lange 
tidsrum mellem disse reglers vedtagelse og deres ikrafttrædelse – så godt som ingen 
erfaringer. I betragtning heraf synes det hensigtsmæssigt at afvente og se, hvilke 
konsekvenser indførelsen af obligatoriske kvoter får i de tre medlemsstater, og på 
grundlag af disse medlemsstaters erfaringer påbegynde udarbejdelsen af en obligatorisk 
regulering for alle medlemsstater i EU på et senere tidspunkt. Indførelse af obligatoriske 
kvoter kan betragtes som den yderste foranstaltning, som kun bringes i anvendelse i de 
tilfælde, hvor alle andre, mindre gennemgribende foranstaltninger ikke har givet noget 
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resultat. Da initiativet "EU-hensigtserklæring om kvinder i bestyrelsen", hvormed 
børsnoterede virksomheder i Europa blev opfordret til frivilligt at forpligte sig til at øge 
andelen af kvinder i deres ledelsesorganer til 30 % senest i 2015 og til 40 % senest i 2020, 
først blev iværksat af Kommissionen i 2011, synes det overilet at indføre regulering på 
grundlag af obligatoriske kvoter nu, også fordi ikke alle instrumenter er blevet udnyttet, 
f.eks. mindre gennemgribende foranstaltninger såsom koordineringsmekanismer (den 
åbne koordinationsmetode) og andre af de i artikel 153, stk. 2, litra a), i TEUF nævnte 
instrumenter, eksempelvis opnåelse af større viden, udveksling af oplysninger og god 
praksis eller fremme af nytænkning. 

 Forventet tidsplan for drøftelse af forslaget i EU's organer 
Er endnu ikke fastlagt.

 Konklusion

Udvalget for Europæiske Anliggender

1. t a g e r   meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En ligelig kønsfordeling i topposter: 
et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" og regeringens holdning til denne 
meddelelse  t i l   e f t e r r e t n i n g, 

2. t a g e r  forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig 
kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger  t i l   e f t e r r e t n i n g,

3. e r   a f   d e n   o p f a t t e l s e, at en eventuel fastsættelse af juridisk bindende kvoter er 
en ekstraordinær og ekstrem løsning, som kun kan accepteres efter tilbundsgående 
forhandlinger i de nationale parlamenter, og som kun må bringes i anvendelse, når alle 
andre foranstaltninger baseret på princippet om frivillighed har svigtet,   

4. o p f o r d r e r   d e r f o r   r e g e r i n g e n   t i l  ved drøftelserne i Rådet at give 
udtryk for, at den er imod forslaget,

5. v e d t a g e r  i overensstemmelse med protokol nr. 2 om anvendelse af  
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet   e n   b e g r u n d e t   u d t a l e l s e  
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende 
foranstaltninger og  e r   ligesom den tjekkiske regering   a f   d e n   o p f a t t e l s e, at 
det foreslåede direktiv ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da positive 
foranstaltninger, jf. i artikel 157, stk. 4, i TEUF, skal vedtages så tæt på borgerne som 
muligt, i dette tilfælde altså på medlemsstaternes niveau, 

6. a n s e r   tidspunktet for offentliggørelse af dette vigtige forslag   f o r   u h e l d i g t, da 
en del af fristen på otte uger til fremsendelse af en begrundet udtalelse faldt i juleferien, 
hvorfor tidsrummet til drøftelser i de nationale parlamenter reelt blev afkortet,
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7. p å l æ g g e r   s i n   f o r m a n d   i overensstemmelse med Deputeretkammerets 
forretningsorden via formanden for Deputeretkammeret at sende denne beslutning til 
regeringen, formanden for Senatet, formanden for Europa-Parlamentet, formanden for 
Rådet for Den Europæiske Union og formanden for Europa-Kommissionen,

8. o p f o r d r e r   r e g e r i n g e n   t i l   at underrette udvalget om trufne foranstaltninger 
og forhandlingernes videre forløb.

(undertegn.) Soňa Marková
(undertegn.) Josef Šenfeld (undertegn.) Viktor Paggio (undertegn.) Jan Bauer
Udvalgets revisor Ordfører Udvalgsformand


