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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että 18 jäsenvaltiota ja Norja tunnustavat erilaisia työntekijöiden yhteistoiminnan, 

kuulemisen ja heille tiedottamisen muotoja yritystasolla taloudellisesta ja sosiaalisesta 

historiallisesta kehityksestään riippuen; 

B. toteaa, että toissijaisuusperiaatteen täysi noudattaminen työntekijäsuhteissa ei saa 

heikentää EU:n toimivaltaa määrittää vähimmäisnormeja, jotka koskevat työntekijöiden 

oikeutta edustukseen, millä taataan EU:n yrityksille yhtäläiset toimintaedellytykset; 

C. toteaa, että työntekijöiden edustus, työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa 

sekä miesten ja naisten välinen tasa-arvo työmarkkinoiden mahdollisuuksien ja työssä 

kohtelun suhteen, palkka ja työntekijöiden oikeudet mukaan lukien, mainitaan 

SEUT-sopimuksen 9 ja 151 artiklassa, 153 artiklan 1 kohdan f alakohdassa sekä Euroopan 

perusoikeuskirjan johdanto-osan viidennessä kappaleessa, jossa viitataan Euroopan 

unionin hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin, joissa korostetaan työntekijöiden 

perusoikeutta tiedonsaantiin ja kuulluksi tulemiseen; 

1. kehottaa komissiota luomaan yleisen ja yhdenmukaisen kehyksen olemassa oleville 

lainsäädännölliselle välineille, jotka koskevat työntekijöiden yhteistoimintaa, osallisuutta, 

kuulemista sekä heille tiedottamista; 

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa tutkimaan uusia ja erityisesti unionin yhtiöoikeutta 

koskevia säädöksiä laadittaessa niiden vaikutuksia eurooppalaisiin ja kansallisiin 

työntekijöiden osallistumisen muotoihin toteuttamalla asianmukaisen 

vaikutustenarviointimenettelyn, julkistamaan tarkastelun tulokset sekä ryhtymään 

tarvittaviin toimiin kielteisten vaikutusten torjumiseksi; 

3. pitää tärkeänä, että pannaan täytäntöön EU:n tuore lainsäädäntö, jolla säädetään 

työntekijöiden yhteistoiminnasta, osallistumisesta, kuulemisesta ja heille tiedottamisesta, 

mikä koskee erityisesti eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen 

osalta annettua neuvoston direktiiviä 2001/86/EY1, eurooppaosuuskunnan sääntöjen 

täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annettua neuvoston direktiiviä 2003/72/EY2, 

pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2005/56/EY3 sekä eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai 

työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa 

yrityksissä tai yritysryhmissä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2009/38/EY4; 

                                                 
1 EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22. 
2 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25. 
3 EUVL L 310, 25.11.2005, s 1. 
4 EUVL L 122, 16.5.2009, s 28. 
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4. on huolissaan yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviehdotuksen1 mahdollisesta vaikutuksesta työntekijöiden oikeuksiin ja 

erityisesti työntekijöiden edustukseen; 

5. on huolissaan siitä, että alalla tehtyjen tutkimusten mukaan eurooppayhtiön perussääntö 

antaa yrityksille mahdollisuuden kiertää tai välttää osallistumisoikeutta johtotasolla 

koskevien kansallisten oikeuksien myöntämistä työntekijöille; 

6. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen yhtiöiden kotipaikan rajatylittävistä siirroista 

eli niin kutsutun 14. yhtiöoikeusdirektiivin, kuten Euroopan parlamentti pyysi vuonna 

20122; 

7. panee merkille komission vuoden 2012 tiedonannon eurooppalaista yhtiöoikeutta sekä 

yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta toimintasuunnitelmasta – 

nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille osakkeenomistajille ja 

kestävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille – jossa komissio painotti työntekijöiden 

osallistumista pääomaan ja katsoi, että työntekijöiden oma etu, joka liittyy heidän 

yrityksensä kestävyyteen, on tekijä, joka olisi otettava huomioon suunniteltaessa hyvin 

toimivaa hallinnointijärjestelmää; vahvistaa tässä yhteydessä, että työntekijöiden 

osallistuminen yrityksen asioihin voi tapahtua yhteistoiminnan, tiedottamisen, kuulemisen 

ja johtokuntiin osallistumisen kautta siinä määrin kuin työntekijät pitävät tätä yrityksen 

kannalta hyödyllisenä; 

8. toteaa, että EU:ssa on kahdenlaisia yritysten johtamisjärjestelmiä: yksinkertaisessa 

järjestelmässä on yksi johtoelin ja kaksinkertaisessa järjestelmässä on sekä johtokunta että 

hallintoneuvosto; kannattaa tässä yhteydessä työntekijöiden osallistumista 

hallintoneuvostoon; katsoo, että jos työntekijät eivät osallistu yrityksen johtokuntaan tai 

johonkin muuhun johtoelimeen, työnantajien on ainakin kerrottava heille käsitellyistä 

kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa heidän oikeuksiinsa ja etuihinsa; 

9. kehottaa komissiota tutkimaan työntekijöiden yritysten päätöksentekoon osallistumista 

jäsenvaltioissa koskevien sääntöjen ja käytäntöjen nykyisen monimuotoisuuden vaikutusta 

siihen, miten työntekijöiden edustajat osallistuvat yritysten päätöksentekoon; kehottaa 

harkitsemaan ehdotusta sellaisten vähimmäisnormien laatimisesta, jotka koskevat 

työntekijöiden osallistumista johtokuntiin ja joita voitaisiin soveltaa yleisesti kaikissa 

unionin yhtiöoikeutta koskevissa direktiiveissä; katsoo, että vähimmäisnormeissa olisi 

otettava huomioon yhteistoimintaa, tiedottamista, kuulemista ja osallistumista koskevat 

nykyiset säännöt sen sijaan, että ne korvattaisiin tai niitä heikennettäisiin; 

10. katsoo, että työntekijöitä eurooppalaisissa johtokunnissa edustavien henkilöiden olisi 

osallistuttava kaikkeen yrityksiä koskevaan perustavanlaatuiseen päätöksentekoon ja 

valvottava hallintoneuvostoa puuttumatta kuitenkaan hallintoneuvoston oikeuteen johtaa 

yritystä; 

11. kehottaa neuvostoa, jäsenvaltioita ja komissiota kunnioittamaan ja suojelemaan 

työntekijöiden edustusta johtokunnissa koskevia nykyisiä kansallisia muotoja unionissa ja 

                                                 
1 COM(2014)0212. 
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. helmikuuta 2012 suosituksista komissiolle yhtiöiden kotipaikan 

rajatylittäviä siirtoja koskevasta neljännestätoista yhtiöoikeusdirektiivistä (2011/2046(INI)). 
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torjumaan tilannetta, jossa niitä kierretään ja käytetään väärin EU nykyisen lainsäädännön 

avulla; 

12. pitää myönteisenä työntekijöiden oikeutta valita omat edustajansa kansallisten 

edustusjärjestelmien mukaisesti ja vahvistaa tämän oikeuden; korostaa, että edustajien 

valintamenettelyn on oltava demokraattinen, legitiimi ja avoin; tukee ajatusta sellaisista 

ehdokasluetteloista, joissa sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina, jotta voidaan luoda 

oikeudellinen ympäristö tuleville lainsäädäntöaloitteille sukupuolten tasapuolisen 

edustuksen edistämiseksi yrityksissä; pitää tärkeänä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 

kaikenlaisen syrjinnän kieltämistä yrityksissä niin, että otetaan asianmukaisesti huomioon 

olemassa olevien hallintorakenteiden, kuten yritysten johtokuntien, rooli yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen mukaisesti; 

13. korostaa, että komission tarkastellessa EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 

on otettava huomioon yrityksen eri elimille kansallisen lainsäädännön mukaisesti siirretyt 

oikeudet ja tehtävät ja erityisesti yksinkertaisen ja kaksinkertaisen järjestelmän väliset 

erot; 

14. kehottaa komissiota suorittamaan vaikutustenarvioinnin työntekijöiden edustuksen 

tuomasta taloudellisesta hyödystä yrityksen suorituskyvyn kannalta; 

15. toteaa, että työntekijöiden edustus johtokunnissa johtaa yritysten demokraattiseen ja 

osallistavaan johtamiseen, joka hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia antaen 

yrityksille näin kilpailuedun; 

16. kehottaa komissiota määrittämään vähimmäisnormit työntekijöiden edustukselle 

johtokuntatasolla ja ottamaan siinä huomioon erityisesti yritysten koon (niin, että 

työntekijöiden edustajien osuus on suurempi suurissa yrityksissä), sukupuolten 

tasapuolisen edustuksen, syrjinnän kieltämisen sekä yhteistoimintaa, osallistumista, 

kuulemista ja tiedottamista koskevien oikeuksien ulottamisen julkisiin ja osittain julkisiin 

yrityksiin; kehottaa neuvostoa tähän liittyen käsittelemään nopeasti Euroopan parlamentin 

tukeman direktiiviehdotuksen julkisesti noteerattujen yritysten toimivaan johtoon 

kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen 

liittyvistä toimenpiteistä1; 

17. kehottaa komissiota esittämään kaikkia tarvittavia toimia ja rahoitusvälineitä, joilla 

pyritään edistämään työntekijöille tiedottamista sekä heidän yhteistoimintaansa, 

osallistumistaan ja kuulemistaan; kehottaa komissiota parantamaan EU:n yhtiöoikeutta 

myös näiden keskeisten sosiaalisten näkökohtien edistämiseksi. 

                                                 
1 COM(2012)0614. 
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