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Senast 2026 ska kvinnor inneha 40 procent av toppositionerna i storföretag © AdobeStock/Nola Viglietti/peopleimages.com

• 40 procent av icke verkställande styrelseposter ska gå till det underrepresenterade könet

• Avskräckande påföljder för företag som inte följer reglerna

• Små och medelstora företag med färre än 250 anställda berörs inte
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Senast i juli 2026 måste alla stora börsnoterade företag i EU få in fler kvinnor i
företagsledningen.
 
Direktivet om kvinnor i styrelser antogs på tisdagen, tio år efter att förslaget först lades fram. Det
ska göra företagsrekryteringarna transparenta,  så att  minst  fyra av tio  icke verkställande
styrelseposter eller en tredjedel av alla direktörstjänster besitts av det underrepresenterade
könet senast i slutet av juni 2026.
 
Meriter måste förbli det viktigaste kriteriet vid tjänstetillsättning. Även urvalsprocessen ska enligt
de nya reglerna vara transparent. Börsnoterade företag måste informera om könsfördelningen i
sina styrelser till behöriga myndigheter en gång om året. Om målen inte har uppnåtts måste de
ange hur de tänker åtgärda detta. Denna information ska publiceras på företagets webbplats
och vara lätt att hitta.
 
Små och medelstora företag med färre än 250 anställda berörs inte av de nya reglerna i
direktivet.
 
Straffpåföljder
 
EU-länderna måste införa regler om effektiva, avskräckande och proportionella påföljder, till
exempel  böter,  för  företag  som  inte  föl jer  bestämmelserna  om  transparenta
anställningsförfaranden. Ett rättsorgan kan också ogiltigförklara den styrelse som bolaget valt
om det bryter mot direktivets principer.
 
Citat från föredragandena
 
Evelyn Regner (S&D, Österrike), medföredragande, sa: ”Antagandet av direktivet om kvinnor i
styrelser tio år efter att det föreslogs är ett viktigt steg framåt för jämställdheten mellan kvinnor
och män. Vi ger äntligen kvinnor en rättvis chans att få en topposition i företag och förbättrar
företagsstyrningen. Kvinnor är innovativa, smarta, starka och kapabla till  många saker. Vi
undanröjer ett av de största hindren för kvinnor att få ”toppjobb”: informella manliga nätverk.
Från och med nu kommer kompetens att räknas mer i ett urvalsförfarande än någonsin tidigare,
liksom öppenhet.”
 
Lara Wolters (S&D, Nederländerna), medföredragande, tillade: ”Under de tio år som detta
direktiv har legat på hyllan har styrelserummen varit en sfär dominerad av män. Men i de länder
där bindande kvoter infördes utsågs betydligt fler kvinnor. I och med denna lag kommer dessa
länder inte längre att vara undantagen, och balans mellan könen i börsbolagens styrelserum
kommer att bli normen i hela EU.”
 
Nästa steg
 
Nu när parlamentet och rådet formellt har gett grönt ljus kommer direktivet att träda i kraft 20
dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Medlemsländerna har två år på
sig att införa reglerna.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/5392/LARA_WOLTERS/home


Bakgrund 
 
EU-kommissionen  lade  fram  sitt  förslag  2012  och  Europaparlamentet  antog  sin
förhandlingsposition  redan  2013.  Ärendet  blockerades  i  rådet  i  nästan  ett  årtionde,  tills
sysselsättnings-  och  socialministrarna  slutligen  enades  om  en  ståndpunkt  i  mars  2022.
Europaparlamentets  och  rådets  förhandlare  nådde  en  överenskommelsei  juni.
 
År 2021 var endast 30,6 procent av styrelseledamöterna i EU:s största börsnoterade företag
kvinnor, med betydande skillnader mellan medlemsländerna (från 45,3 procent i Frankrike till
8,5 procent i Cypern). Även med allt jämställdare styrelser har färre än 1 av 10 av de största
börsnoterade företagen i EU-länderna under 2022 en kvinnlig ordförande eller vd.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Den antagna texten kommer att finnas här (22.11.2022)
Videoinspelning av plenardebatten (22.11.2022)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Videolänk: Presskonferensen med Europaparlamentets talman Roberta Metsola och
medföredragandena Evelyn Regner och Lara Wolters (22.11.2022)
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Largest listed companies: presidents, board members and employee representatives (uppgifter
per land, Europeiska jämställdhetsinstitutet)
EP Study on Women on Board Policies in member states and the Effects on Corporate
Governance

Natalie Kate KONTOULIS
Press Officer

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu
femm-press@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20131118IPR25532/40-procent-kvinnor-i-borsstyrelserna
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2022/03/14/les-etats-membres-arretent-leur-position-sur-une-directive-europeenne-visant-a-renforcer-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-conseils-d-administration/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
https://eige.europa.eu/news/more-women-company-boards-needed-new-eige-data-shows-sluggish-progress
https://eige.europa.eu/news/more-women-company-boards-needed-new-eige-data-shows-sluggish-progress
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/debate-details.html?date=20221122&detailBy=date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming/press-conference-by-lara-wolters-and-evelyn-regner-co-rapporteurs-on-adoption-of-women-on-boards-dir_20221122-1500-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming/press-conference-by-lara-wolters-and-evelyn-regner-co-rapporteurs-on-adoption-of-women-on-boards-dir_20221122-1500-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/juri/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_STU(2021)700556
https://twitter.com/EP_GenderEqual
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