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A. Probleem

 Aastal 2012 oli ELis ettevõtete juhatustes keskmiselt vaid 13, 7% naisdirektoreid.
 Liikmesriikides, kus ei ole võetud siduvaid meetmeid, on ettevõtted ikka veel kaugel 

vastuvõetava soolise tasakaalu saavutamisest (Ühendkuningriigid on erijuhtum).
 Erinevad näited eri liikmesriikidest nagu Prantsusmaalt, Itaaliast või Belgiast näivad 

tõestavad, et ainus viis, kuidas tegelikult suurendada naiste osakaalu juhatuses, on 
siduvate ja kohustuslike meetmete kaudu.

B. Komisjoni ettepanek

I. Põhipunktid

Kaasraportöörid tunnevad heameelt ettepaneku üle võtta vastu direktiiv, mis on jätkuks 
Euroopa Parlamendi 2011. aasta resolutsioonile “Naised ja ärijuhtimine” ja vastuseks püsivale 
ebavõrdsusele ettevõtete juhtivatel ametikohtadel.

Kaasraportöörid võtavad kavandatud direktiivi teadmiseks, sest see loob selge ühise strateegia 
kõikidele liikmesriikidele, et saavutada ühine miinimumeesmärk, mille kohaselt börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest peab olema 40% 
alaesindatud soost. See saadaks selge sõnumi ja kohustaks liikmesriike võtma asjakohased 
meetmeid, et edendada soolist tasakaalu kõigi börsil noteeritud ettevõtete juhtorganites.

Kui täielikult või osaliselt riigi omandis olevad ettevõtted ei ole 2018. aastaks saavutanud 
40% eesmärki ja börsil noteeritud eraettevõtted ei ole seda eesmärki suutnud täita 2020. 
aastaks, on liikmesriigid kohustatud tagama, et ettevõtted jätkavad ka pärast seda kuupäeva 
pingutusi soolise tasakaalu parandamise eesmärgi täitmise nimel. Väärib märkimist, et 
direktiiv pakub paindlikku raamistikku, sest see võimaldab liikmesriikidel direktiivi 
ülevõtmisel arvesse võtta ka riikide eripära.

Lisaks, kuna erinev reguleerimine riiklikul tasandil võib tekitada probleeme siseturu 
toimimises, rõhutavad kaasraportöörid lisandväärtust, mida pakub direktiivi vastuvõtmine: see 
aitab kõrvaldada kõik võimalikud tõkked, kuna piiriüleselt tegutsevad ettevõtted ei pea olema 
sunnitud toimima olukorras, kus noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete vahel valitseva soolise tasakaalu suhtes kehtivad erinevad äriühingu 
üldjuhtimise nõuded.

Järelikult aitab selline ettepanek kaasa paremale sotsiaalsele õiglusele, läbipaistvusele ja 
meritokraatiale tööturul, samuti majanduskasvule, kasutades täiel määral kõiki olemasolevaid 
vahendeid, oskusi ja tugevaid külgi, et tõhusalt kasutada ELi inimpotentsiaali.

Õiguslik alus: Kaasraportöörid on arvamusel, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 
lõige 3 on õiguslik alus mis tahes siduvatele meetmetele, mille eesmärk on tagada meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ning võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine tööhõive ja 
elukutsega seotud küsimustes. 
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Konkreetsed küsimused

1. Direktiivi kohaldamisala (artikkel 1, artikli 2 lõige 8, artikkel 3 ja artikli 4 lõige 6
 Välja jäetakse tegevjuhtkond
 Välja jäetakse VKEd
 Välja jäetakse sektorid, kus valdav on üks sugu

2. Direktiivi siduvus (artiklid 4 ja 5)
 Menetluse siduvus võrrelduna tulemuse siduvusega
 Täpsustatakse sätteid börsil noteeritud ettevõtete kohustuste kohta

3. Tõhus sanktsioonide mehhanism (artikkel 6)
 Selge ja ennetav sanktsioonide nimekiri
 Liikmesriikide otsustusõigus

C. Küsimused aruteluks ja võimalike muudatuste tegemiseks

Kaasraportöörid on tuvastanud mitmeid küsimusi, mida tuleks arutada ja samas pakkunud 
välja võimalikke muudatusi, et need küsimused lahendada.

Küsimus 1: Kuidas saaks ettepaneku tõhusust suurendada, muutes selle kohaldamisala?

Kaasraportöörid on mõelnud erinevate võimaluste üle, kuidas laiendada direktiivi 
kohaldamisala, et suurendada selle tõhusust ja mõju, näiteks VKEde kaasamise kaudu.

Muudatusettepanek 1
Artikkel 2 – punkt 8
toetavad Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „väike ja keskmise suurusega ettevõtja” 
ehk „VKE”– äriühing, kus on alla 250 
töötaja ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot või kelle aastane bilansimaht 
ei ületa kokku 43 miljonit eurot või, kui 
VKE asub liikmesriigis, mille rahaühik ei 
ole euro, vastavaid summasid selle 
liikmesriigi vääringus;

välja jäetud

Muudatusettepanek 2
Artikkel 3
toetavad Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Käesolevat direktiivi ei kohaldata väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suhtes.

välja jäetud

Selgitus

Kaasraportööridele tunnistavad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtete tähtsust, kuna 
need on Euroopa tööstuse innovatsiooni tugisammas. Seepärast peaksid nad olema soolise 
võrdõiguslikkuse nimel tehtavate jõupingutuste esirinnas ja nad tuleks lisada direktiivi. 
Arvestades nende majanduslikku tähtsust ning majanduslikku ja sotsiaalset vastutust, peaksid 
kõik börsil noteeritud äriühingud täitma käesoleva direktiiviga sätestatud eesmärki. 

Küsimus 2: Kuidas saaks selgitada ja tugevdada artiklit 4, milles käsitletakse direktiivi 
siduvaid aspekte ?

a) Artikli 4 lõige 1
Praegusel kujul tugevdab artikli 4 menetlust, et jõuda antud piirmääradeni, kuid ei muuda neid 
kohustuslikuks. Hetkel on kaasraportööridel erinev seisukoht, kas sellest on küllalt. Võimalus 
direktiivi selles suhtes muuta (artikkel 4 või põhjendus 33) võiks olla järgmine:

Muudatusettepanek 3
Artikkel 4 – lõige 1
toetab Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et need börsil 
noteeritud äriühingud, kelle tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas on 
alaesindatud soost liikmeid vähem kui 40 %,
kasutavad asjaomaste ametikohtade täitmisel 
kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni 
võrdlevat analüüsi, mis põhineb eelnevalt 
kindlaks määratud, selgetel, neutraalselt 
sõnastatud ja üheselt mõistetavatel 
kriteeriumidel, et saavutada kavandatud 
osalusmäär hiljemalt 1. jaanuariks 2020, börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

1. Liikmesriigid tagavad, et need börsil 
noteeritud äriühingud, kelle tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 40 
%, kohandaksid oma töölevõtmise, valiku 
ja ametissenimetamise meetmeid ning 
saavutaksid vähemalt 40% hiljemalt 1. 
jaanuariks 2020, börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingute puhul aga hiljemalt 1. 
jaanuariks 2018. See menetlus põhineb 
eelnevalt kindlaks määratud, selgetel, 
neutraalselt sõnastatud ja üheselt 
mõistetavatel kriteeriumidel.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 33
toetab Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Lisaks meetmetele, mis on seotud (33) Lisaks meetmetele, mis on seotud 
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tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmetega, ning selleks, et parandada 
soolist tasakaalu ka äriühingu igapäevase 
juhtimisega tegeleva tegevjuhtkonna seas, 
tuleks börsil noteeritud äriühingutelt 
nõuda, et nad võtaksid mõlema soo 
esindatuse tagamiseks tegevjuhtkonnas 
individuaalseid kohustusi, mis tuleb täita
hiljemalt 1. jaanuariks 2020. Selliste 
kohustuste eesmärk on saavutada 
konkreetse äriühingu soolise tasakaalu 
parandamisel käegakatsutavat edu.

tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmetega, ning selleks, et parandada 
soolist tasakaalu ka äriühingu igapäevase 
juhtimisega tegeleva tegevjuhtkonna seas, 
tuleks börsil noteeritud äriühingutelt 
nõuda, et nad võtaksid mõlema soo 
esindatuse tagamiseks tegevjuhtkonnas 
individuaalseid kohustusi hiljemalt 1. 
jaanuariks 2020. Selliste kohustuste 
eesmärk on saavutada konkreetse äriühingu 
soolise tasakaalu parandamisel 
käegakatsutavat edu. Liikmesriigid peavad 
tagama, et äriühingud jätkavad oma 
jõupingutusi, kuni eesmärgiks seatud 40% 
on saavutatud. Selleks nähakse 
direktiiviga ette garantiid soolise 
tasakaalu parandamise eesmärgi 
saavutamiseks.

2. Artikli 4 lõige 2
Kaasraportöörid on arvamusel, et artikli 4 lõige 2 tuleks teha tugevamaks. Säte, mille kohaselt 
oleks vastuvõetav esindatuse kvoot alla 40%, kahjustaks soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi 
saavutamist. Võimalused artikli 4 lõike 2 ümbersõnastamiseks võiksid olla järgmised:

Muudatusettepanek 5
Artikkel 4 – lõige 2
toetab Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete arv, mis on vajalik lõikes 1 osutatud 
eesmärgi täitmiseks, peab olema osakaalult 
võimalikult lähedal 40 %-le, aga mitte üle 49 
%.

2. Tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete arv, mis on vajalik lõikes 1 osutatud 
eesmärgi täitmiseks, peab vastama vähemalt 
40%-le.

Muudatusettepanek 6
Artikkel 4 – lõige 2
toetab Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete arv, mis on vajalik 
lõikes 1 osutatud eesmärgi täitmiseks, peab 
olema osakaalult võimalikult lähedal 40 %-
le, aga mitte üle 49 %.

2. Tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete arv, mis on vajalik 
lõikes 1 osutatud eesmärgi täitmiseks, peab 
olema osakaalult võimalikult lähedal 40%-
le, aga mitte üle 50%.
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3. Artikli 4 lõige 3
Viimane lauseosa on üleliigne, sest eelmise sõnastus sisaldab juba kandidaatide 
kvalifikatsiooni objektiivset hinnangut.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 4 – lõige 3
toetavad Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad lõikes 1 sätestatud 
eesmärgi täitmiseks, et tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete valimisel 
eelistatakse alaesindatud soost kandidaati, kui 
ta on vastassoost kandidaadiga võrdne nii 
sobivuse, pädevuse kui ka ametialase 
suutlikkuse poolest ning kui objektiivne 
hinnang, mille andmisel arvestatakse kõiki 
konkreetseid kandidaate iseloomustavaid 
kriteeriume, ei kalluta tulemust vastassoo 
esindaja kasuks.

3. Liikmesriigid tagavad lõikes 1 sätestatud 
eesmärgi täitmiseks, et tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete valimisel 
eelistatakse alaesindatud soost kandidaati, kui 
ta on vastassoost kandidaadiga võrdne nii 
sobivuse, pädevuse kui ka ametialase 
suutlikkuse poolest.

4. Artikli 4 lõige 6
Erandi tegemine ettevõtetele ainult sel põhjusel, et nende töötajate hulgas on domineeriv üks 
sugu, tähendaks selle soo domineerimise põlistamist.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 4 – lõige 6
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ette näha, et börsil 
noteeritud äriühingud, kelle töötajaskonnas 
on alaesindatud soost töötajaid alla 10 
protsendi, ei pea täitma lõikes 1 sätestatud 
eesmärki.

välja jäetud

Selgitus

Kõik äriühingud peavad järgima kohustust parandada soolist tasakaalu ning seetõttu ei tuleks 
erandeid ette näha. Direktiiv pakub kõikidele äriühingutele paindlikkust sobivate ja sektori 
vajadustele vastavate menetluste vastuvõtmisel. Lisaks sellele täidavad tegevjuhtkonda 
mittekuuluvad juhtorgani liikmed tavaliselt järelevalveülesandeid ning annavad panuse 
üldistesse juhtimisülesannetesse, mis ei ole otseselt seotud valdkondlike küsimustega.
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Küsimus 3: Kuidas parandada sanktsioonide sätteid

Kaasraportöörid kutsuvad üles arutelema selle üle, kas sanktsioonide loetelu peaks olema 
suletud või avatud ja milline peaks olema liikmesriikide otsustusõigus jõustamise küsimuses 
järgmiste muudatusettepanekute alusel.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 6 – lõige 2
toetavad Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning võivad 
muu hulgas esineda järgmiste meetmete 
kujul:

2. Sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning
hõlmavad vähemalt järgmisi meetmeid:

Muudatusettepanek 10
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)
toetavad Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Evelyn Regner

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. börsil noteeritud äriühingu välja 
jätmine avalikust pakkumismenetlusest.

Selgitus

Liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste majandusliku ja sotsiaalse 
vastutusega arvestades on avalik-õiguslike äriühingute läbipaistvuse suurendamine 
hädavajalik. Seetõttu tuleks börsil noteeritud äriühingud, mis ei täida direktiivis sätestatud 
kohustusi, üldist majandushuvi teenivate avalike hangete pakkumismenetlusest kõrvale jätta.


