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Utskottets förslag till motiverat yttrande från
Sveriges riksdag
Mot bakgrund av prövningen av subsidiaritetsprincipens tillämpning i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (KOM(2012) 614),
som redovisas i civilutskottets utlåtande 2012/13:CU14 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, anser riksdagen att det
aktuella förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.
Skälen till riksdagens bedömning är följande.
Det övergripande syftet med direktivet är att fastställa åtgärder som ska
åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor bland icke
verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag genom insatser för
att påskynda en jämnare könsfördelning och samtidigt ge företagen tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som behövs. Förslaget har som mål
att det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40 procent av de icke
verkställande styrelseledamöterna i börsnoterade företag.
Riksdagen anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare när det gäller deltagandet i ekonomiskt beslutsfattande. Riksdagen
anser också att det är positivt med initiativ på ett så viktigt område.
Det aktuella förslaget framstår emellertid inte som anpassat till att aktieägarna i många medlemsstater har ett stort inflytande över bolagsstyrningen. Förhållandena i Sverige illustrerar svårigheterna med den
föreslagna regleringen. I Sverige utses styrelsen av ägarna på bolagsstämman. Styrelseuppdraget bygger på ett förtroende och utgör inte någon
anställning i arbetsrättslig mening. Styrelsen representerar ägarna och svarar för bolagets organisation och förvaltning. Ägarna har den yttersta
makten i bolagen och kan när som helst avsätta styrelsen. Den föreslagna
regleringen innebär i stället att ett slags arbetsrättsligt synsätt i praktiken
kommer att råda vid utseende av styrelseledamöter, vilket inte låter sig förenas med denna ordning. De gränsöverskridande problemen på området är
inte heller så stora att en reglering av frågan på EU-nivå är motiverad.
De regler som ska gälla för hur ägarna utser styrelseledamöter bör
enligt riksdagen förbli en sak för varje medlemsstat att bestämma. Det
bedöms att det finns förutsättningar för att arbeta vidare nationellt med
olika åtgärder för att stärka jämställdheten inom näringslivet. I Sverige har
de börsnoterade bolagen inrättat en valberedning inom ramen för rådande
självreglering. I självregleringen finns också regler om att eftersträva en
jämn könsfördelning. Det går också att på andra sätt påverka attityden hos

14

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN SVERIGES RIKSDAG

BILAGA 2

2012/13:CU14

ägarna. De åtgärder som bör vidtas måste kunna anpassas till de rådande
förhållandena i respektive medlemsstat med hänsyn till ägarstruktur, bolagsstyrning och annat jämställdhetsarbete.
Som förslaget ser ut nu finns det enligt riksdagen inte tillräckliga skäl
att vidta åtgärder på EU-nivå. Målet att skapa ett jämställt beslutsfattande
i ekonomiska frågor bedöms kunna uppnås bättre genom nationella åtgärder.
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