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Om: Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger 
(COM(2012)0614)

I november 2012 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling 
blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

"Direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer" fastsatte et mål om, at det underrepræsenterede 
køn skulle tegne sig for mindst 40 % af de menige bestyrelsesposter i den private sektor inden 2020 
og i børsnoterede offentlige virksomheder inden 2018. Direktivet ville bidrage til overholdelsen af 
princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder ved at fastsætte en ramme, der pålagde 
børsnoterede selskaber at tage hensyn til den store eksisterende mængde af både kvindelige og 
mandelige talentfulde kandidater til menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber, uden at 
selskabernes konkrete valg af de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev berørt. Direktivet ville få en 
yderligere positiv afsmittende virkning på kønsfordelingen i hele karriereforløbet, eftersom bestyrelser 
spiller en vigtig rolle for udnævnelsen af topledelsen og for at forme selskabets personalepolitik.

Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning til forslaget med et betydeligt tværpolitisk flertal i 
november 2013 med meget få ændringer, hvilket demonstrerede dets iver efter at nå til enighed med 
Rådet. Imidlertid afventer forslaget stadig Rådets førstebehandlingsholdning. Parlamentet har fortsat 
tilskyndet Rådet til at gøre fremskridt med sagen, senest med en debat på plenarmødet den 31. 
januar 2019, og endnu en gang i februar 2019 og januar 2020 ved at opfordre til at ophæve 
blokeringen af den for at bidrage til at fjerne glasloftet.

Kommissionen har for nylig forpligtet sig til at presse på for at få forslaget vedtaget inden for 
rammerne af strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025. Næstformand Jourová 
meddelte den 25. maj 2020 JURI-udvalget, at 18 medlemsstater nu støttede forslaget, og at 
Tysklands støtte ville være nok til, at Rådet kunne opnå et kvalificeret flertal til at sikre en fælles 
tilgang. Den 3. juli 2020 oplyste repræsentanten for det tyske formandskab, Franziska Giffey, FEMM-
udvalget om, at hun ville afholde målrettede forhandlinger og kæmpe meget hårdt for at gøre 
fremskridt med sagen.

På denne baggrund: Hvad er status i Rådet vedrørende ovennævnte forslag, herunder 
medlemsstaternes nyeste holdninger? Hvad er de vigtigste årsager til, at de tilbageholdende 
medlemsstater ikke ændrer deres holdning? Med hvilke tiltag planlægger det tyske formandskab at 
ophæve blokeringen af sagen og fremme vedtagelsen af en fælles holdning?
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