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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
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Ärende: Motiverat yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren 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 den tjeckiska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Republiken Tjeckiens parlament
DEPUTERADEKAMMAREN

2012
6:e valperioden 

274:e

BESLUTET

av utskottet för Europafrågor
39:e sammanträdet den 6 december 2012 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder (rådets dokument nr 16433/12, COM(2012)0614)

om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Jämställdhet i 
näringslivet: ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt för alla (rådets dokument 
nr 16428/12, COM(2012)0615)

___________________________________________________________________________

Utskottet för Europafrågor beslutar, efter att ha tagit del av information från biträdande 
arbetsmarknads- och socialminister Zdeňek Kadlec, överdirektören för justitieministeriets 
avdelning för internationella förbindelser Zuzana Fišerová, samt efter att ha tagit del av 
betänkandet från parlamentsledamöterna Soňa Marková och Viktor Paggio och efter 
behandling, att

godkänna yttrandet i bilagan till beslutet.

Soňa Marková
Josef Šenfeld Viktor Paggio Jan Bauer
utskottets justeringsman utskottets föredragande utskottsordförande
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Bilaga till beslut nr 274

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade 

företag och därmed sammanhängande åtgärder

KOM(2012)0614, rådets dokument nr 16433/12
Interinstitutionellt ärende 2012/0299 (COD)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Jämställdhet i 

näringslivet: ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt för alla

COM(2012)0615, rådets dokument nr 16428/12

 Rättslig grund:
Artikel 157.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [förslag till direktiv –
COM(2012)0614].
Informationsdokument [meddelande – COM(2012)0615].

 Översänt till deputeradekammaren genom utskottet för Europafrågor:
21 november 2012

 Behandling i utskottet för Europafrågor:
29 november 2012 (första behandlingen)

 Förfarande:
Ordinarie lagstiftningsförfarandet [förslag till direktiv – COM(2012)0614].
Dokumentet är inte föremål för omröstning i rådet [meddelande – COM(2012)0615].

 Regeringens preliminära ståndpunkt (enligt artikel 109a.1 i deputeradekammarens 
arbetsordning):
Daterad den 31 och 27 november 2012 och överlämnad till utskottet för Europafrågor den 
5 december 2012 genom kommunikationssystemet ISAP.

 Bedömning med hänsyn till subsidiaritetsprincipen:
Förslaget till direktiv COM(2012)0614 är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen 
(se nedan).

 Motivering och syfte

1. Allmänt
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Positiv särbehandling (på engelska affirmative action eller positive action), som till 
tjeckiska tidigare översatts med det i förhållande till originalets betydelse negativt 
klingande positiv diskriminering (pozitivní diskriminace)1, omfattar en bred uppsättning 
åtgärder där staten försöker förbättra ställningen för verkligt missgynnade grupper, som 
jämfört med andra grupper inte är jämställda. Positiv särbehandling handlar alltså i första 
hand om materiell jämställdhet och tillämpas när de formella jämställdhetsinstrumenten 
inte leder till det önskade målet. Instrumenten för positiv särbehandling används i många 
staters rättssystem, särskilt där delar av befolkningen har utsatts för ras- eller 
kastdiskriminering, såsom i USA, Indien och Sydafrika. 

Gynnande av vissa grupper genom positiv särbehandling leder emellertid också till att 
undantag görs från de formella rättsmedlen för likabehandling, och av denna anledning 
bör det föreligga graverande omständigheter innan sådana undantag görs. Den 
facklitteratur2 som behandlar diskriminering lyfter fram fyra områden där positiv 
särbehandling kan rättfärdigas: 

- Gottgörelse av begångna orättfärdigheter.
- Omfördelning av tillgångar.
- Stärkt representation av befolkningsminoriteter. 
- Starkare social sammanhållning, minskade samhälleliga spänningar.

I kategorin ”stärkt representation av befolkningsminoriteter” (avseende 
underrepresenterade minoriteter) hamnar även åtgärder som syftar till att förbättra 
könsfördelningen och stärka andelen av kvinnliga högre chefer och mellanchefer. 
Situationen i bolagsstyrelserna är särskilt ojämlik. Enligt uppgifter från Europeiska 
kommissionen upptar kvinnorna bara 13,7 % av platserna i bolagsstyrelser, de utgör 15 % 
av icke verkställande styrelseledamöter och endast 3,2 % av direktörer. Med tanke på att 
60 % av de högskoleexaminerade är kvinnor insåg kommissionen att det måste till ett 
rättsinstrument som ökar andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. 

EG började ägna sig åt problemet med kvinnors deltagande i beslutsprocessen redan 
1984.3 I jämställdhetsstrategin 2010 lyfte kommissionen fram denna fråga som en av sina 
prioriteringar. 2011 inledde kommissionen sitt initiativ Utfästelse för Europa om fler 
kvinnor i bolagsstyrelserna, där europeiska börsnoterade företag uppmanas att frivilligt 
förbinda sig att öka kvinnors deltagande i styrelserna till 30 procent 2015 och till 40 
procent 2020. Även Europaparlamentet uppmanade bolagen att inom samma tidsram 
uppnå samma mål i sitt betänkande av den 6 juli 2011 om kvinnor och företagsledarskap4.

                                               
1 Jämför motiveringen till förslaget till direktiv COM(2012)0614. I den tjeckiska översättningen av förslaget 
till direktiv används just begreppet ”positiv diskriminering”, till skillnad från de etablerade begreppen i 
vetenskaplig litteratur och i de officiella översättningarna till engelska, italienska, franska och spanska. I 
begreppet diskriminering ligger ett missgynnande, medan positiv särbehandling däremot kännetecknas av ett 
gynnande av hittills missgynnade grupper. Se Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. 
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 22ff. Läs mer i bl.a. Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: 
Auditorium, 2007.
2 Särskilt Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 28. 
3 Rådets rekommendation 84/635/EEG av den 13 december 1984 om stöd för positiv särbehandling av 
kvinnor.
4 2010/2115(INI).
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Kommissionen uppmanades här att till 2012 föreslå lagstiftning (däribland kvotering) i 
fall där företagens och medlemsstaternas vidtagna åtgärder anses otillräckliga. 
Europaparlamentet upprepade kravet på lagstiftning i sitt betänkande av den 13 mars 2012 
om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 20111. 

Men när kommissionen i mars 2012 granskade framstegen på området fann den att den 
genomsnittliga årliga förbättringen från 2003 bara var 0,6 procent2. Detta skulle betyda att 
det skulle ta mer än 40 år innan jämställdhet uppnås på naturlig väg. Därför inledde 
kommissionen ett offentligt samråd om möjliga åtgärder för att råda bot på denna obalans 
och genomförde en konsekvensundersökning om kostnaden och fördelarna med en 
eventuell framtida lagstiftning på området. Resultatet av denna verksamhet blev 
meddelandet Jämställdhet i näringslivet: ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt för 
alla (COM(2012)0615) och förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland 
icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614).

Varje positiv särbehandling, oavsett om den antas på unionsnivå eller (bara) på 
medlemsstatsnivå, måste beakta de gränser som EU-domstolen har fastställt i sin 
förhållandevis omfattande rättspraxis3 om införandet av antidiskrimineringsdirektivet4: 
- Åtgärderna måste avse ett område där kvinnor är underrepresenterade.
- Åtgärderna får enbart ge företräde åt lika meriterade kvinnliga sökande framför 

manliga sökande.
- Företräde till lika meriterade sökande får inte vara automatiskt och ovillkorligt, utan 

ska kopplas till en ”skyddsklausul” som ger möjlighet att frångå bestämmelsen i 
särskilt motiverade fall, för att hänsyn ska kunna tas till den enskilda situationen och i 
synnerhet varje sökandes personliga situation.

2. Situationen i EU:s medlemsstater och i Norge och Island
Systemet med rättsligt bindande kvotering inklusive sanktioner har hittills införts i tre 
medlemsstater (Frankrike, Italien och Belgien), samtliga under 2011, efter norskt mönster 
– ett ”föregångsland” vad gäller kvotering av kvinnor – samt Island. Nederländerna och 
Spanien har också antagit lagstiftning som inbegriper kvotering för det 
underrepresenterade könet, men utan sanktioner vid överträdelse. I Danmark, Finland, 
Grekland, Österrike och Slovenien tillämpas kvotering för kvinnor i styrelser, men bara i 
den offentliga sektorn.

I övriga medlemsstater som inte har antagit rättsligt bindande kvotering har det vidtagits 
åtgärder som främjar andelen kvinnor på ledande poster på frivillig grund (t.ex. Danmark, 
Tyskland, Luxemburg, Polen, Sverige, Förenade kungariket).

                                               
1 Europaparlamentets betänkande 2010/2115(INI) av den 6 juli 2011 och 2011/2244(INI) av den 13 mars 
2012.
2 Women in economic decision making in the EU: progress report, s. 13. Tillgänglig på: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
3 Se t.ex. domstolens domar i målen C-450/93 ”Kalanke”, C-409/95 ”Marschall” och C-407/98 
”Abrahamsson”.
4 Direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (76/207/EEG).
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a) Norge
Den första staten som införde rättsligt bindande kvotering var Norge. I december 2003 
antogs en lag enligt vilken 40 procent av styrelserna i aktiebolag och statliga företag måste 
utgöras av kvinnor. För de statliga företagen fastställdes en tidsfrist för lagens efterlevnad 
till 2006, för aktiebolag till 2008, med hot om sanktioner i form av avslagen ansökan om 
nystartade företag, böter och till och med upplösning av företaget. 

I samband med erfarenheten från Norge uppkom det s.k. fenomenet ”guldkjol”. Detta begrepp används för 
att beteckna den mindre grupp näringslivskvinnor som lägger beslag på posterna i ett betydande antal 
affärsdrivande företag. När de tar plats i företagsstyrelserna uppfylls kraven i lagstiftningen, men bara 
formellt. I absoluta tal lyckas många kvinnor som inte ingår i denna exklusiva guldkjolsgrupp aldrig krossa 
”glastaket”. Och tvärtom, arbetsbelastningen för guldkjolarna, alltså de kvinnor som har styrelseuppdrag i 
många bolag, gör det omöjligt att utföra löpande uppgifter som är knutna till tjänsten, och därmed ökar 
risken för att bolagets konkurrenskraft sänks.1

Införandet av positiv särbehandling i Norge innebar även vissa ekonomiska utgifter för det norska samhället. 
När planen att införa positiv särbehandling i Norge offentliggjordes, medförde detta ett märkbart kursfall för 
de berörda företagens aktier. De företag som tvingades öka antalet kvinnor i styrelserna konstaterade en 
värdesänkning på 18 procent under efterföljande år.2 Trots dessa negativa följder nådde de norska 
myndigheterna det uppställda målet: den positiva särbehandlingen ledde till 44 procent kvinnor i 
företagsstyrelserna.3

b) Island
Det relativt ambitiösa målet på 50 procents kvinnorepresentation i styrelserna i statliga 
företag, och i företag där majoritetsägaren eller den enda aktieägaren är en kommun, 
fastställdes redan 2006. 2010 antogs en ändring med kravet på minst 40 procent kvinnor i 
aktiebolagsstyrelser med fler än 50 anställda till 2013.

c) Frankrike 
I januari 2011 införde Frankrike minst 40 procents obligatorisk kvinnorepresentation i 
börsnoterade företag, i företag med fler än 500 anställda och i företag vilkas årliga vinst 
översteg 50 miljoner euro. Målet är tänkt att nås 2017, med delmålet 20 procent kvinnor 
redan i januari 2014. Om företagen inte efterlever de bindande kraven får inte deras 
styrelsemedlemmar någon ersättning för det arbete de utför och nominering av 
styrelsemedlemmar kan i vissa fall annulleras. 

d) Italien
Enligt en lag från juni 2011 måste börsnoterade företag, offentliga företag och företag där 
staten äger en del av företaget ha en kvinnlig representation på 33 procent 2015 
(20 procent 2012). Annars hotar böter på upp till 1 miljon euro och upplösning av 
styrelsen. 

e) Belgien
Enligt en belgisk bestämmelse från 2011 måste det finnas minst en tredjedel kvinnor i 
offentliga företagsstyrelser (till 2011/2012), i börsnoterade företag (till 2017/2018) och i 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 
Employee Relations Law Journal. Vol. 38. N. 3. Winter 2012, s. 5.
2 Ibid. 
3 Ibid.
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små börsnoterade företag (2019/2020). Om det inte finns tillräcklig kvinnorepresentation i 
ett visst företags styrelse vid den fastställda tidsfristens utgång kommer alla nomineringar 
av nya och sittande styrelsemedlemmar att ogiltigförklaras. Om inte situationen förbättras 
inom ett år förlorar styrelsemedlemmarna rätten till alla förmåner och ersättningar. 

 Innehåll 

a) Meddelandet Jämställdhet i näringslivet: ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt 
för alla (nedan kallat ”meddelandet”)

Meddelandet handlar om den nuvarande otillräckliga kvinnorepresentationen i 
företagsstyrelser och beskriver de huvudsakliga hindren som gör att kvinnor inte 
avancerar i karriären, samt förklarar hur strukturella och oåterkalleliga förändringar ska 
åstadkommas.

Europeiska kommissionen erkänner i meddelandet att den bristande jämställdheten i 
bolagsstyrelserna bara är ”toppen på isberget” mot bakgrund av den mycket mer 
omfattande ojämlikheten mellan kvinnor och män, som har sitt ursprung i den traditionella 
uppdelningen i kvinnliga och manliga roller, arbetsfördelning, kvinnors och mäns val av 
utbildning och kvinnors huvudsakliga inriktning på ett mindre antal yrken som ofta 
värderas lägre och ger mindre betalt. Det grundläggande hindret för kvinnor som strävar 
efter ledande positioner är avsaknaden av åtgärder som gör det möjligt att förena 
yrkesverksamhet med familjeplikter. Kommissionen ägnar sig även åt det s.k. glastaket, 
dvs. de hinder som kvinnor möter vid karriäravancemang och de brister i öppenhet som 
föreligger vid rekrytering och befordran.

Därefter tar kommissionen upp de åtgärder som har vidtagits på medlemsstatsnivå med 
målet att säkerställa bättre jämställdhet i bolagsstyrelserna och drar slutsatsen, mot 
bakgrund av de framsteg som konkret gjorts och med tanke på den typ av åtgärder som 
vidtagits nationellt, att skillnaden mellan medlemsstaterna ständigt ökar. Med hänvisning 
till ekonomiska studier (särskilt Crédit Suisse, forskningsinstitutet (augusti 2012) Gender 
diversity and corporate performance och forskningsarbete vid Deutsche Bank (2010) 
Towards gender-balanced leadership) anser kommissionen det bevisat att jämn 
könsfördelning i bolagsstyrelserna leder till kreativa lösningar, ökad konkurrenskraft och 
bättre resultat samt en bättre ledning av företaget. Eftersom enskilda nationella initiativ 
fastställer olika krav för företagsledning och olika sanktioner för europeiska företag kan 
de vara ett hinder för den inre marknaden och därför är det enligt kommissionen 
nödvändigt att handla på unionsnivå. Kommissionen inriktar sig på börsnoterade företag 
(med undantag för små och medelstora företag, för vilka kvotering skulle innebära 
oproportionerliga administrativa bördor) på grund av deras ekonomiska betydelse, 
synlighet och påverkan på unionsmarknaden. 

Av dessa anledningar föreslår Europeiska kommissionen lagstiftningsåtgärder i form av 
ett minimimål på 40 procent av det underrepresenterade könet bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag, vilket ska uppnås till 2020, eller till 2018 för 
börsnoterade offentliga företag. Denna åtgärd bör åtföljas av verkningsfulla, 
proportionerliga och avskräckande sanktioner vid överträdelse och bör vara tidsbegränsad. 
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Vid sidan av lagstiftningsåtgärderna bör det enligt kommissionen vidtas politiska och 
ekonomiska åtgärder. Kommissionen åtar sig att uppmana medlemsstaterna att se till att 
de åtgärder som föreslås för den privata sektorn även tillämpas på den offentliga. Vidare 
kommer Europeiska kommissionen att göra följande:
- Stödja insatser mot stereotypa könsroller i samhället, på arbetsmarknaden och i 

ledande ställningar.
- Bidra till ett socialt, ekonomiskt och affärsmässigt klimat som främjar en jämn 

könsfördelning i ledande positioner.
- Öka kännedomen om de handelsmässiga och ekonomiska argumenten för jämställdhet 

och en jämn könsfördelning i beslutsfattandet.
- Stödja och övervaka framstegen mot en jämn könsfördelning i beslutsfattande 

ställning inom hela EU.

b) Förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

Förslaget till direktiv omfattar bestämmelser för att säkerställa en jämnare könsfördelning 
bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag.

I artikel 4.1–4.3 åläggs medlemsstaterna att se till att börsnoterade företag där färre än 40 
procent av de icke verkställande styrelseledamöterna tillhör det underrepresenterade könet 
utnämner sådana styrelseledamöter efter en jämförande analys av var och en av de 
sökande med hjälp av klara och neutralt utformade kriterier, samt att andelen sådana 
tjänster ska ligga så nära 40 procent som möjligt, men högst 49 procent. Vid urvalet till 
dessa tjänster ska den sökande av det underrepresenterade könet ges företräde om hon 
eller han är lika meriterad som sökande av motsatt kön om inte en objektiv bedömning av 
alla enskilda sökandes meriter ger utslag för sökande av motsatt kön. Den här relativt 
invecklade normativa konstruktionen inrättar med andra ord en mekanism för 
preferensrekrytering till positioner som icke verkställande styrelseledamöter. Vid urvalet 
till tjänster som styrelseledamot i börsnoterade företag ska den sökande av det 
underrepresenterade könet ges företräde om det står mellan två lika meriterade sökande. 
Om sökande av det underrepresenterade könet är lägre meriterad tillämpas inte 
företrädeskravet.  

Artikel 4.4 i förslaget till direktiv uppmanas medlemsstaterna att se till att en avvisad 
sökande får tillgång till en förteckning över de kriterier som använts vid urvalet, och i 
lämpliga fall varför en sökande av motsatt kön har valts. I artikel 4.5 uppmanas 
medlemsstaterna att inrätta ett system med omvänd bevisbörda i tvister där företagens 
skyldigheter enligt artiklarna 4.1–4.3 inte har uppfyllts. 

Medan föregående bestämmelser fastställer krav för icke verkställande styrelseledamöter, 
ges i artikel 5.1 i förslaget till direktiv börsnoterade företag skyldighet att göra 
individuella åtaganden för en jämn könsfördelning bland verkställande styrelseledamöter, 
som ska ha uppnåtts senast den 1 januari 2020, eller den 1 januari 2018 när det gäller 
börsnoterade företag som är offentliga företag. Detta utan att det fastställs några bindande
kriterier för dessa individuella åtaganden, såsom i artikel 4. Enligt artikel 5.2 ska 
medlemsstaterna se till att de företag som detta direktiv berör regelbundet ska rapportera 
till de nationella myndigheterna om könsfördelningen i bolagsstyrelserna. Om företagen 
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inte uppfyller de målsättningar som fastställs i artikel 4 och i artikel 5.1 är de skyldiga att 
samtidigt som ovannämnda upplysningar översänds även visa varför åtagandena inte 
uppfyllts och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla dem.    

Artikel 6 i förslaget till direktiv omfattar bestämmelser om sanktioner. Medlemsstaterna 
åläggs att anta effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. Artikel 6.2 
innehåller en icke uttömmande uppräkning av möjliga sanktioner. De kan (men behöver 
inte) vara t.ex. straffavgifter eller ogiltigförklaring i domstol av en utnämning eller ett val 
till icke verkställande styrelseledamot som skett i strid med kraven i förslaget till direktiv. 

 Situationen i Tjeckien

Tjeckiska republiken är i jämförelse ett genomsnittligt land när det gäller kvinnors 
representation bland styrelseledamöter i börsnoterade företag: andelen kvinnor på dessa 
poster utgör 15,4 procent, där de i Europa genomsnittligt utgör 13,7 procent. Ingen kvinna 
sitter på posten som styrelseordförande, och ingen är direktör för något av företagen. 
Denna obalans är tydlig och långvarig. 

Den socioekonomiska utvecklingen och det specifika rättsliga klimatet i Tjeckien har lett 
till att antalet företag som har sitt säte i Tjeckiska republiken och är börsnoterade på 
värdepappersbörsen är relativt begränsat i jämförelse med andra stater. Den föreslagna 
ändringen skulle enligt uppgifter från kommissionen beröra ungefär 10–20 börsnoterade 
företag i Tjeckien. Om man även tar hänsyn till det begränsade antalet platser i de 
företagsstyrelser som berörs av den föreslagna ändringen kommer man fram till den 
försiktiga bedömningen att den kommer att ha mycket begränsade socioekonomiska 
följder i Tjeckiska republiken. Det går heller inte att utesluta att förslaget kan vara ett 
förberedande steg inför en alltmer intensiv lagstiftningsverksamhet inom unionen om 
jämställdheten mellan kvinnor och män i hela arbetslagstiftningen med betydande följder i 
medlemsstaterna (”öppna dörrens politik”).

 Följder

Den generella invändningen från kritikerna mot införandet av positiv särbehandling och 
särskilt kvotering i företagsstyrelserna är att den går på tvärs mot den meritokratiska 
principen som grundläggande kriterium vid urval av lämpligaste sökande för 
styrelsearbete. Privata företag som är konkurrensutsatta på marknaden skulle i princip 
sänka urvalskriterierna vad gäller de intellektuella och personlighetsmässiga egenskaper 
som gör det möjligt för dem att på bästa sätt slå sig fram på marknaden. Andra kriterier
medför risk för sänkt yrkesmässig standard, vilket också kan sänka konkurrenskraften för 
det berörda företaget.1

I detta sammanhang är det nödvändigt att påpeka att man inte får utgå från de 
medlemsstaters erfarenhet som i sina rättssystem har infört ett bindande kvoteringssystem 
med sanktioner, eftersom de – med tanke på att dessa system infördes 2011 – praktiskt 
taget inte finns. När det gäller bedömningen av följderna av kvotering för kvinnor i norska 

                                               
1 Läs mer i bl.a. Nicolson D., Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law and Society. Vol. 33. 
Nr 1, mars 2006, s. 115ff. 
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företagsstyrelser hade bestämmelsen, enligt en analys1, negativ inverkan på värderingen 
av de berörda företagen. Orsaken var inte att det satt fler kvinnor i styrelsen, utan att det 
rörde sig om unga kvinnor med minimala praktiska erfarenheter. 

Att införa positiv särbehandling innebär även högre administrativa kostnader för företaget. 
Detta erkänner även Europeiska kommissionen, som undantar små och medelstora företag 
från den föreslagna ändringens tillämpningsområde just av det skälet att det skulle 
innebära oproportionerligt stor administrativ börda. En ökad administrativ börda kan dock 
enligt kommissionen rättfärdigas av vinster i form av högre effektivitet, kreativa idéer och 
ökad konkurrenskraft för företagen, och därmed före hela unionens näringsliv.2

Med tanke på införandet av omvänd bevisbörda i det nationella rättssystemet kan man 
konstatera att detta system redan införts i det tjeckiska rättssystemet i samband med 
genomförandet av direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering och 
av direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling. Det gäller 
artikel 133a i lag nr 99/1963 Coll., civilprocesslagen, med senare ändringar.

 Tjeckiska regeringens ståndpunkt

Tjeckiska regeringen, genom det ansvariga ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och 
socialpolitik och det medansvariga justitieministeriet, motsätter sig kraftigt förslaget till 
direktiv och har även en rad invändningar mot meddelandet. Enligt tjeckiska regeringen är 
den föreslagna ändringen inte förenlig med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Tjeckiska regeringen menar även att den föreslagna rättsliga 
grunden omöjliggör antagandet av den föreslagna ändringen på unionsnivå. Tjeckiska 
republiken har tillika en rad grundläggande invändningar mot själva innehållet i den 
föreslagna ändringen. 

 Ståndpunkt från avdelningen för Europafrågor vid Parlamentariska institutet

Den rättsliga grunden för direktivförslaget
I kampen mot diskriminering kan Europeiska unionen utöva sina befogenheter genom att 
anta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter och 
principen om likabehandling som avses i artikel 157.3 i EUF-fördraget3. Men enligt 
artikel 157.4 i EUF-fördraget4 hindrar inte principen om likabehandling medlemsstaterna 
att besluta om positiv särbehandling för att underlätta yrkesverksamheten för det 

                                               
1 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive Exogenous 
Shock,  University of Michigan (May 2010).
2 Meddelande COM(2012) 615, s. 15.
3 Artikel 157.3 i EUF-fördraget: Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén besluta om 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.
4 Artikel 157.4 i EUF-fördraget: I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor 
och män får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om åtgärder 
som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en 
yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären.
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underrepresenterade könet. Frågan är alltså om bestämmelsen i artikel 157.4 i EUF-
fördraget ska ses som specifik lagstiftning i förhållande till artikel 157.3 i EUF-fördraget i 
den meningen att beslut om positiv särbehandling på området likabehandling är 
förbehållet medlemsstaterna. Om man godtar en sådan tolkning av de berörda 
bestämmelserna går det inte att utesluta att den föreslagna ändringen strider mot principen 
om tilldelning av behörighet, eftersom den rättsliga grund som valts, dvs. artikel 157.3 i 
EUF-fördraget, vore otillåtlig för utövandet av EU:s befogenheter. Om man däremot 
betraktar de föreslagna åtgärderna såsom fallande under tillämpningen av principen om 
lika möjligheter, och ingalunda likabehandling, går den angivna argumentationen inte att 
använda: medlemsstaternas befogenhet är i artikel 157.4 i EUF-fördraget begränsad till 
enbart antagande av åtgärder om positiv särbehandling just på området likabehandling. Av 
denna anledning förefaller artikel 157.3 i EUF-fördraget vara tillåtlig som rättslig grund 
för förslaget till direktiv.  

Med artikel 157.3 i EUF-fördraget som rättslig grund kan det bli problematiskt att anta 
åtgärder om positiv särbehandling på området bolagsstyrning, eftersom 157.3 i EUF-
fördraget rör frågor om anställning och yrke.  En snävare tolkning av begreppet ”yrke” 
(en. ”occupation”) skulle kunna leda till slutsatsen att EU:s befogenheter bara omfattar 
anställda, respektive arbetsrättsliga förhållanden, och inte alls styrelseledamöter, vilkas 
förhållande till företaget inte regleras av arbetsrättsliga föreskrifter. Frågan är ändå om en 
sådan snäv förklaring är på sin plats, eftersom ”yrke” i ordets gängse betydelse kan 
omfatta utförandet av vilken verksamhet som helst utförd på grundval av exempelvis 
anställningskontrakt, tillfälligt kontrakt eller tidsbegränsat kontrakt, däribland 
styrelseledamotsuppdrag. Man måste utgå ifrån att om medlemsstaterna i grundfördragen 
hade för avsikt att ge unionen befogenhet enbart på området anställning, skulle de ha 
begränsat det materiella tillämpningsområdet för de bestämmelser som anges i artikel 
157.3 i EUF-fördraget till bara just detta område.1 Även den fastställda nomenklaturan i 
direktiven om likabehandling tyder på en sådan tolkning. Exempelvis det materiella 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling inom anställning och yrken handlar enligt artikel 3.1c inte bara om 
arbetsrättsliga förhållanden, dvs. anställningar, utan även om egenföretagarverksamhet 
och yrken. 

Även tillämpningen av artikel 19.1 i EUF-fördraget2 kan komma att åberopas som rättslig 
grund. Artikel 19.1 i EUF-fördraget möjliggör för unionen att anta lämpliga åtgärder för 
att bekämpa diskriminering på grund av kön. Även om det inte uttryckligt fastställs i 
motiveringen för föreslaget till direktiv att de åtgärder som tas upp vidtas inom ramen för 
kampen mot diskriminering, framgår detta indirekt med tanke på typen av åtgärd. Med 
argumentationen att ”det större omfattar det mindre” (a maiori ad minus) kan man dra 
slutsatsen att om unionen får befogenhet att bekämpa diskriminering måste den också anta 
enskilda åtgärder som direkt sammanhänger med kampen mot diskrimineringen. Om 

                                               
1 Även EU-domstolens omfattande tolkningar rörande kampen mot diskriminering pekar mot en sådan 
tolkning.
2 Artikel 19.1 i EUF-fördraget: Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i fördragen 
och inom ramen för de befogenheter som fördragen ger unionen, kan rådet genom enhälligt beslut i enlighet 
med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande vidta lämpliga åtgärder 
för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
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kommissionen däremot lät den artikeln ligga till grund för förslaget till direktiv hade 
antagandet fått ske med det särskilda lagstiftningsförfarandet, dvs. med enhällighet i rådet 
(till skillnad från kvalificerad majoritet i rådet för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
med vilket åtgärder på grundval av artikel 157.3 i EUF-fördraget antas).    

Förslagets överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen 
Enligt subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5.3 i EU-fördraget ”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”. Befogenheten att anta positiv särbehandling för tillämpning av principen om 
likabehandling nämns uttryckligen i artikel 157.4 bara i samband med medlemsstaterna. 
Bestämmelserna återspeglar den politiska känsligheten på området positiv särbehandling 
och möjliggör för medlemsstaterna att genom sådana åtgärder utöva sin befogenhet med 
hänsyn till sin kulturella, historiska och rättsliga utveckling. Det är inte helt utan relevans 
om ändringen på unionsnivå över huvud taget lyckas återspegla dessa fenomen (t.ex. 
skillnaden mellan det dualistiska och monistiska systemet för aktiebolag, typen av rättsligt 
förhållande mellan en styrelseledamot i ett aktiebolag osv.) och om man genom 
harmonisering på detta område inte alltför långt fjärmar sig från samhällets verkliga behov 
som kommer av medlemsstaternas olika sociokulturella verkligheter.  

Europeiska kommissionen berättigar införandet av bindande kvotering på unionsnivå med 
påståendet att endast en allunionell ändring kan begränsa oönskad konkurrens mellan 
medlemsstaterna på området likabehandling (s.k. race to the bottom) och stödja 
medlemsstater som hittills känt sig tveksamma till att anta positiv särbehandling nationellt 
av skälet att detta kan missgynna det egna samhället. 

Förslagets överensstämmelse med proportionalitetsprincipen
I artikel 5.4 i EU-fördraget fastställs att enligt proportionalitetsprincipen får unionens 
åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i 
fördragen. Rättsligt bindande kvotering har hittills genomförts i tre EU-medlemsstater –
samtliga under loppet av 2011. Erfarenheter från deras praktiska tillämpning – även med 
hänsyn till det långvariga rättsliga tomrummet – föreligger i praktiken inte. I denna 
situation förefaller det lämpligt att avvakta effekterna av införandet av den lagligt 
bindande kvoteringen i tre medlemsstater och först på grundval av deras erfarenheter 
inleda förberedelserna för rättsligt bindande åtgärder för samtliga EU-medlemsstater. 
Införandet av lagligt bindande kvotering få anses vara en extrem åtgärd som blir aktuell 
först när samtliga andra mindre radikala åtgärder misslyckas. Med tanke på att utfästelsen 
om fler kvinnor i bolagsstyrelserna – där kommissionen uppmanade europeiska 
börsnoterade företag att frivilligt förbinda sig att höja andelen kvinnor i sina styrelser till 
30 procent 2015 och 40 procent 2020 – lanserades först 2011, förefaller det som om 
lösningen med rättsligt bindande kvotering är förtida, eftersom man ännu inte har uttömt
alla metoder som t.ex. baseras på andra och mindre inkräktande åtgärder, exempelvis 
samordningsmekanismer (öppna samordningsmetoden) eller andra verktyg som fastställs i 
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artikel 153.2 a i EUF-fördraget, dvs. förbättrade kunskaper, utbyte av information och 
bästa praxis, främjande av nyskapande tillvägagångssätt  osv. 

 Beräknad tidsplan för behandling i EU-organen:
Ännu ej känd.

 Slutsats:

Utskottet för Europafrågor

1. noterar meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Jämställdhet i näringslivet: 
ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt för alla, samt regeringens preliminära 
ståndpunkt om detta,

2. noterar förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder,

3. anser att ett möjligt införande av rättsligt bindande kvotering är ett exceptionell och 
extrem lösning som bara kan antas efter en ordentlig diskussion i de nationella 
parlamenten och som bara bör väljas när samtliga övriga frivilliga åtgärder har 
misslyckats,

4. uppmanar därför regeringen att motsätta sig förslaget vid förhandlingarna i Europeiska 
unionens råd,

5. antar ett motiverat yttrande i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna över förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 
börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder, menar i likhet med 
Republiken Tjeckiens regering att förslaget till direktiv inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, eftersom antagandet av positiv särbehandling, i enlighet med 
artikeln 157.4 i EUF-fördraget, borde tas så nära medborgarna som möjligt, och i detta fall 
på medlemsstatsnivå,

6. anser att datumet för offentliggörandet av ett sådant betydande förslag var olyckligt med 
tanke på att tidsfristen för antagandet av en motiverad ståndpunkt delvis inföll under 
julhelgerna, vilket konkret ledde till att den tid som nationella parlament hade för att 
diskutera frågan minskade,

7. uppdrar åt ordföranden att i enlighet med deputeradekammarens arbetsordning och 
genom deputeradekammarens talman översända utskottets beslut till regeringen, senatens 
talman, Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens ordförande,

8. uppmanar regeringen  att informera utskottet om de åtgärder den vidtar och om 
förhandlingarnas vidare förlopp.
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