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Betænkning A7-0340/2013 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner 

Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (31a) For familievirksomheder kan et 

bindende mål på grund af disse 

virksomheders særlige struktur være et 

alvorligt indgreb i ejernes 

ejendomsrettigheder og kan sågar føre til, 

at de mister kontrollen over 

virksomheden, og derfor bør 

medlemsstaterne have mulighed for at 

bestemme, at børsnoterede 

familievirksomheder kan fritages for 

forpligtelsen til at opfylde målet i 

direktivet. 

Or. en 

Begrundelse 

Målet må ikke føre til, at ejere af familievirksomheder mister den afgørende indflydelse på 

deres virksomhed, eller at deres indflydelse begrænses, og derfor skal det stå 

medlemsstaterne frit for at indføre visse undtagelsesbestemmelser for familievirksomheder. 
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Betænkning A7-0340/2013 
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Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a) "familievirksomhed": en 
virksomhed, hvor 

 a) den eller de fysiske personer, der har 

stiftet virksomheden, den eller de fysiske 

personer, der har erhvervet 

virksomhedens selskabskapital, eller 

vedkommendes ægtefælle, forældre, 

barn/børn eller direkte arvinger til 

barnet/børnene råder over hovedparten af 

beslutningsrettighederne 

 b) hovedparten af 
beslutningsrettighederne er direkte 
eller indirekte 

 c) mindst én repræsentant for 
familien eller familiemedlemmerne 
officielt deltager i ledelsen eller 
kontrollen af foretagendet. 

 Børsnoterede virksomheder 
opfylder definitionen på en 
familievirksomhed, når den person, 
der har stiftet virksomheden eller 
erhvervet selskabskapitalen, eller 
vedkommendes familier eller 
efterkommere i kraft af deres andel 
af selskabskapitalen råder over 25 % 
af beslutningsrettighederne. 

Or. en 
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Begrundelse 

Familievirksomheder er omfattet af en særlig beskyttelse af ejendomsretten som 

grundlæggende rettighed i henhold til artikel 17, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og bør derfor behandles særskilt i dette direktivforslag. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne kan bestemme, at 

børsnoterede selskaber, hvor medlemmer 

af det underrepræsenterede køn udgør 

mindre end 10 % af arbejdsstyrken, ikke 

er omfattede af målet i stk. 1. 

6. Medlemsstaterne kan bestemme, at 

børsnoterede selskaber ikke er omfattede af 

målet i stk. 1, hvis disse kan påvise en 

vigtig grund til den manglende opfyldelse. 
Vigtige grunde kan være: 

 a) hvis det underrepræsenterede 
køn udgør mindre end 10 % af 
arbejdsstyrken 

 b) hvis opfyldelsen af målet i artikel 
4, stk. 1, ville være til stor skade for 
en familievirksomhed jf. artikel 2, 
stk. 8a. Dette ville eksempelvis være 

tilfældet, hvis opfyldelsen af målet kan 

føre til, at familieaktionærerne ikke 

længere kan udøve afgørende indflydelse 

på eller hindres i ledelsen af foretagendet, 

eller hvis enkelte grene af familien kan 

miste deres hidtidige indflydelse på 

ledelsen af foretagendet, eller denne i 

betydelig grad begrænses. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslaget til direktiv er et indgreb i virksomheders forretningsmæssige frihed og 

aktionærernes ejendomsret. Derfor skal proportionalitetsprincippet respekteres. Dette 

ændringsforslag sigter mod at forhindre urimeligheder, som kan opstå, hvis der påviseligt 

ikke er et tilstrækkeligt antal personer af det underrepræsenterede køn med de nødvendige 
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kvalifikationer. Som følge af familievirksomheders særlige struktur bør de ikke være omfattet 

af direktivets mål. 

 

 


