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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et 18 liikmesriiki ja Norra tunnustavad töötajate ühise otsusetegemise, 

osalemise, nendega konsulteerimise ja nende teavitamise vorme äriühingu tasandil eri 

vormides sõltuvalt nende majanduslikust ja sotsiaalsest ajaloolisest arengust; 

B. arvestades, et täielik vastavus subsidiaarsuse põhimõttele töötajatega suhete valdkonnas ei 

vähenda ELi pädevust määrata kindlaks miinimumstandardid töötajate esindusõiguste 

valdkonnas, et luua ELi äriühingutele võrdsed tingimused; 

C. arvestades, et töötajate esindamist, teavitamist ja nendega konsulteerimist ning meeste ja 

naiste võrdõiguslikkust seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl, sh 

palgad ja töötajate õigused, on mainitud ELi toimimise lepingu artiklites 9 ja 151 ning 

artikli 153 lõike 1 punktis f ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta preambuli viiendas lõigus, 

milles viidatakse Euroopa Liidu poolt vastu võetud sotsiaalhartadele, milles rõhutatakse 

töötajate põhiõigust teavitamisele ja konsulteerimisele; 

1. palub komisjonil esitada üldine ja sidus raamistik olemasolevatele õigusaktidele töötajate 

ühise otsusetegemise, osalemise, nendega konsulteerimise ja nende teavitamise 

valdkonnas; 

2. palub komisjonil ja nõukogul eelkõige Euroopa äriühinguõiguse valdkonnas uute 

seadusandlike aktide puhul teha asjakohase mõjuhindamismenetluse abil kindlaks nende 

mõju töötajate osalemise Euroopa ja riiklikele vormidele, see mõju avalikustada ning 

võtta asjakohaseid meetmeid, et tulla toime võimalike negatiivsete tagajärgedega; 

3. märgib, kui tähtis on rakendada hiljuti vastu võetud ELi õigusakte, mis reguleerivad 

töötajate ühist otsusetegemist, osalemist, nendega konsulteerimist ja nende teavitamist, 

eriti nõukogu direktiivi 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja1, 

nõukogu direktiivi 2003/72/EÜ Euroopa ühistu põhikirja kohta2, direktiivi 2005/56/EÜ 

piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta3 ning direktiivi 2009/38/EÜ 

Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra 

sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides4; 

4. on mures mõju pärast, mida ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta5 võib avaldada töötajate õigustele, eelkõige 

töötajate esindatusele; 

5. väljendab muret asjaolu pärast, et kõnealuses valdkonnas läbi viidud uuringute kohaselt 

võimaldab Euroopa äriühingu põhikiri äriühingutel hoiduda kõrvale töötajatele 

juhtimistasandil osalemisega seotud riiklike õiguste andmisest või nende õiguste andmist 

                                                 
1 EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22. 
2 ELT L 207, 18.8.2003, lk 25. 
3 ELT L 310, 25.11.2005, lk 1. 
4 ELT L 122, 16.5.2009, lk 28. 
5 COM(2014)0212. 
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vältida; 

6. palub komisjonil esitada ettepanek asukoha piiriülese muutmise kohta, nn 

neljateistkümnes äriühinguõiguse direktiiv, nagu Euroopa Parlament nõudis 2012. aastal1; 

7. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Tegevuskava: Euroopa äriühinguõigus ja äriühingu 

üldjuhtimine – ajakohane õigusraamistik kaasatumate aktsionäride ja jätkusuutlike 

äriühingute jaoks“ (2012), milles komisjon paneb rõhku töötajate osalemisele kapitalis, 

uskudes, et „töötajate huvi nende äriühingu jätkusuutlikkuse suhtes on tegur, mida tuleks 

arvesse võtta hästi toimiva üldjuhtimisraamistiku väljatöötamisel“, ning kinnitab sellega 

seoses, et töötajate kaasamine äriühingu tegevusse võib toimuda ühise otsusetegemise, 

teabevahetuse, konsulteerimise ja juhtorganis osalemise kaudu sel määral, kui töötajad 

peavad seda oma äriühingule kasulikuks; 

8. juhib tähelepanu sellele, et ELis on kaks äriühingu juhtimise süsteemi: unitaarne süsteem, 

kus on üks nõukogu, ja duaalne süsteem, kus on haldusnõukogu ja järelevalvenõukogu, 

ning ergutab sellega seoses töötajate osalemist järelevalvenõukogus; on arvamusel, et kui 

töötajad ei osale äriühingu juhatuses või muus haldusorganis, peaksid tööandjad neid 

vähemalt teavitama arutatavatest teemadest, mis võivad mõjutada nende õigusi ja huve; 

9. palub komisjonil uurida, milline mõju on liikmesriikides äriühingus otsustamisse töötajate 

esindajate kaasamise viisi käsitlevate eeskirjade ja tavade praegusel mitmekesisusel, ning 

kaaluda ettepaneku esitamist selle kohta, kuidas töötada välja miinimumstandardid 

töötajate osalemise kohta nõukogudes, mida saaks üldiselt kohaldada kõigi Euroopa 

äriühinguõiguse direktiivide suhtes ja mis peaks võtma arvesse ühise otsusetegemise, 

teavitamise, konsulteerimise ja osalemise kehtivaid eeskirju, kuid neid mitte asendama või 

kahjustama; 

10. on arvamusel, et töötajate esindajad Euroopa äriühingute nõukogudes peaksid saama 

kaasa rääkida äriühingu kõikides põhilistes otsustes ja teostama järelevalvet juhatuse üle, 

sekkumata juhatuse õigusesse äriühingut juhtida; 

11. kutsub nõukogu, liikmesriike ja komisjoni üles austama ja kaitsma ELis äriühingu 

nõukogu tasandil töötajate esindatuse olemasolevaid riiklikke vorme ning astuma vastu 

katsetele kasutada olemasolevat ELi õigust sellistest korraldustest möödahiilimiseks või 

nende kuritarvitamiseks; 

12. peab tervitatavaks ja kinnitab töötajate õigust valida oma esindajaid vastavalt riiklikele 

esindussüsteemidele ning rõhutab, et esindajate valimise menetlus peab olema 

demokraatlik, õiguspärane ja läbipaistev; toetab mõtet esitada kandidaatide sooliselt 

tasakaalustatud nimekirjad, et luua õiguskeskkond tulevasteks seadusandlikeks 

algatusteks, mille eesmärk on parandada soolist tasakaalu äriühingutes; tuletab meelde, 

kui tähtis on austada inimõigusi ja keelata äriühingupoolse diskrimineerimise kõik 

vormid, võttes nõuetekohaselt arvesse olemasolevate juhtimisstruktuuride, näiteks 

haldusnõukogude rolli, nagu on kehtestatud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtetes; 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon komisjonile äriühingu asukoha piiriülest muutmist 

käsitleva neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta antavate soovitustega (2011/2046(INL)). 
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13. rõhutab, et komisjon peab äriühingu üldjuhtimise ELi raamistiku läbivaatamisel võtma 

arvesse erinevatele äriühingu organitele siseriikliku õiguse kohaselt antud õigusi ja 

kohustusi, eelkõige erinevusi unitaarse ja duaalse süsteemi vahel; 

14. palub komisjonil viia läbi mõjuhindamine töötajate esindatuse majandusliku kasu kohta 

seoses äriühingu tulemusnäitajatega; 

15. tunnistab, et juhtkonna tasandil töötajate esindatus äriühingu nõukogus toob kaasa 

äriühingu demokraatliku ja kaasava üldjuhtimise, millest saavad kasu töötajad ja 

tööandjad ning mis annab äriühingutele konkurentsieelise; 

16. palub komisjonil määrata kindlaks miinimumkriteeriumid töötajate esindatuse kohta 

juhtkonna tasandil, eelkõige äriühingu suuruse (nii et suuremate äriühingute puhul oleks 

töötajate esinduse osakaal suurem), sooliselt tasakaalustatud esindatuse ja 

diskrimineerimise keelamise kohta ning ühise otsusetegemise, osalemise, konsulteerimise 

ja teavitamise õiguse laiendamise kohta riiklikele või riigi osalusega äriühingutele; palub 

nõukogul sellega seoses edendada parlamendi toetatavat ettepanekut võtta vastu direktiiv, 

milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute 

tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid1; 

17. kutsub komisjoni üles esitama kõiki vajalikke meetmeid ja rahalisi vahendeid, mille 

eesmärk on edendada töötajate paremat teavitamist, ühist otsusetegemist, osalemist ja 

nendega konsulteerimist; kutsub komisjoni üles ELi äriühinguõigust täiustama, et 

edendada ka neid olulisi sotsiaalseid aspekte. 

                                                 
1 COM(2012)0614. 
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