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Ændringsforslag  81 

William (The Earl of) Dartmouth 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Medlemsstaterne bør stille krav til 

børsnoterede selskaber om, at de hvert år 

giver oplysninger om kønsfordelingen i 

deres bestyrelser, samt om, hvordan de 

formåede at opfylde målene i direktivet, til 

de kompetente nationale myndigheder, 

således at disse kan vurdere, hvilke 

fremskridt de enkelte børsnoterede 

selskaber har gjort for at skabe en ligelig 

kønsfordeling blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Disse 

oplysninger bør offentliggøres, og hvis et 

selskab ikke har opfyldt målet, bør der 

medfølge en beskrivelse af de 

foranstaltninger, det har truffet og agter 

at træffe fremover for at opfylde målet. 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Selv om nogle medlemsstater har 

truffet lovgivningsmæssige 

foranstaltninger eller har opfordret til 

selvregulering med mere eller mindre 

positive resultater, har størstedelen af 

medlemsstaterne ikke truffet 

foranstaltninger eller tilkendegivet, at de 

var villige til at sætte ind på en sådan 

måde, at det ville give mærkbare 

forbedringer. Det fremgår af 

fremskrivninger, som bygger på en 

omfattende analyse af alle foreliggende 

oplysninger om tidligere og aktuelle 

udviklingstendenser og selskabernes 

hensigter, at medlemsstaterne ikke inden 

for nær fremtid vil kunne opnå en ligelig 

kønsfordeling blandt menige 

bestyrelsesmedlemmer i Unionen i 

overensstemmelse med målene i direktivet 

ved at handle hver for sig. I lyset af disse 

omstændigheder og i betragtning af de 

stigende forskelle mellem 

medlemsstaterne med hensyn til mænds 

og kvinders repræsentation i 

selskabsbestyrelser kan kønsfordelingen i 

selskabsbestyrelser i Unionen kun blive 

mere ligelig ved en fælles indsats, og 

mulighederne for ligestilling mellem 

mænd og kvinder, konkurrencedygtighed 

og vækst kan bedre udnyttes ved en 

udgår 
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koordineret indsats på EU-plan end ved 

nationale initiativer af mere eller mindre 

omfattende, ambitiøs og effektiv karakter. 

Da målene for dette direktiv ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne og derfor på grund af 

foranstaltningens omfang og virkninger 

bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen 

vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. 

Or. en 
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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 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, 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 

forud fastsatte, klare, neutralt 

formulerede og utvetydige kriterier med 

henblik på at opnå den pågældende 

procentsats senest den 1. januar 2020 

eller senest den 1. januar 2018, hvis der er 

tale om børsnoterede selskaber, som er 

offentlige virksomheder. 

udgår 

Or. en 
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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 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Antallet af menige bestyrelsesposter, 

som er nødvendigt for at opfylde målet i 

stk. 1, er det antal, der er tættest på at 

udgøre 40 %, men som ikke udgør over 

49 %. 

udgår 

Or. en 
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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 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For at opfylde målene i stk. 1 sikrer 

medlemsstaterne, at der ved udvælgelsen 

af menige bestyrelsesmedlemmer gives 

fortrinsstilling til kandidaten fra det 

underrepræsenterede køn, hvis den 

pågældende kandidat er lige så 

kvalificeret som en kandidat af det 

modsatte køn med hensyn til egnethed, 

kundskaber og arbejdsindsats, medmindre 

en objektiv vurdering, hvor der tages 

højde for alle de kriterier, der er 

specifikke for de enkelte kandidater, taler 

til fordel for en kandidat af det modsatte 

køn. 

udgår 

Or. en 
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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 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 

børsnoterede selskaber på anmodning af 

en vraget kandidat har pligt til at 

informere om de kvalifikationskriterier, 

udvælgelsen bygger på, om den objektive 

komparative vurdering af disse kriterier, 

og hvor dette er relevant, om de 

overvejelser, der talte for at vælge en 

kandidat af det modsatte køn. 

udgår 

Or. en 
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William (The Earl of) Dartmouth 
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Betænkning A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne træffer i 

overensstemmelse med deres nationale 

retssystemer de fornødne foranstaltninger 

til at sikre, at det i tilfælde, hvor en vraget 

kandidat af det underrepræsenterede køn 

fremlægger forhold, på grundlag af hvilke 

det kan formodes, at vedkommende er 

ligeså kvalificeret som den valgte kandidat 

af det modsatte køn, er op til det 

børsnoterede selskab at bevise, at reglen i 

stk. 3 ikke er blevet tilsidesat. 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A7-0340/2013 

Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5 udgår 

Yderligere foranstaltninger og 

rapportering 

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

børsnoterede selskaber afgiver 

individuelle tilsagn om en ligelig 

kønsfordeling i ledende bestyrelsesposter, 

som skal være opfyldt senest den 

1. januar 2020 eller den 1. januar 2018, 

hvis der er tale om børsnoterede 

selskaber, som er offentlige virksomheder. 

 

2. Medlemsstaterne stiller krav til de 

børsnoterede selskaber om, at de en gang 

om året [to år efter vedtagelsen) giver de 

kompetente nationale myndigheder 

oplysninger om kønsfordelingen i 

bestyrelserne, idet der skelnes mellem 

menige og ledende bestyrelsesposter, og 

om de foranstaltninger der er truffet for at 

opfylde målene i artikel 4, stk. 1, og i 

nærværende artikels stk. 1, og 

offentliggør disse oplysninger på en 

hensigtsmæssig og tilgængelig måde på 

deres websted. 

 

3. Hvis et børsnoteret selskab ikke 

opfylder målene i artikel 4, stk. 1, eller de 

individuelle tilsagn, det har givet i medfør 

af stk. 1 i nærværende artikel, skal det 
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fremgå af de oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 2, hvorfor målene eller 

tilsagnene ikke er opfyldt, samt hvilke 

foranstaltninger selskabet hidtil har 

truffet eller agter at træffe for at opfylde 

målene eller tilsagnene. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det organ 

eller de organer, der er udpeget i medfør 

af artikel 20 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 

om gennemførelse af princippet om lige 

muligheder for og ligebehandling af 

mænd og kvinder i forbindelse med 

beskæftigelse og erhverv 

(omarbejdning)
35
, også har kompetence til 

at fremme, evaluere, overvåge samt støtte 

en ligelig kønsfordeling i bestyrelser i 

børsnoterede selskaber. 

 

__________________  

35
 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.  

Or. en 
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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 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 6 udgår 

Sanktioner  

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, 

hvilke sanktioner der skal anvendes ved 

overtrædelse af de nationale 

bestemmelser, der er vedtaget i henhold til 

dette direktiv, og tager alle nødvendige 

skridt til at sikre, at de anvendes. 

 

2. Sanktionerne skal være effektive, stå i 

rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

en afskrækkende virkning, og de kan 

omfatte følgende: 

 

a) administrative bøder  

b) en retsmyndigheds afgørelse om 

ugyldighed eller annullering af den 

udnævnelse eller det valg af menige 

bestyrelsesmedlemmer, som er foretaget i 

strid med de nationale bestemmelser, der 

er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1. 

 

Or. en 
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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 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan over for selskaber, 

der er registreret på deres område, indføre 

eller opretholde bestemmelser, som er 

gunstigere end direktivets bestemmelser, 

for at sikre en mere ligelig kønsfordeling, 

forudsat at disse bestemmelser ikke 

medfører uberettiget forskelsbehandling 

eller hindrer et velfungerende indre 

marked. 

Medlemsstaterne kan over for selskaber, 

der er registreret på deres område, indføre 

eller opretholde bestemmelser, som er 

gunstigere, eller de kan vælge ikke at være 

omfattet af dette direktiv. 

Or. en 

 


