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A. Ongelma

 Keskimäärin EU:ssa ainoastaan 13, 7 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokuntien jäsenistä oli naisia vuonna 2012.

 Niissä jäsenvaltioissa, joissa sitovia toimenpiteitä ei ole toteutettu, yritykset ovat vielä 
kaukana tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamisesta (Yhdistynyt kuningaskunta on 
erityistapaus).

 Eri jäsenvaltioista, kuten, Ranskasta, Italiasta ja Belgiasta, poimitut esimerkit ovat osoitus 
siitä, että naisten osuutta johtokunnissa voidaan kasvattaa asianmukaisesti ainoastaan 
sitovilla ja toteutettavissa olevilla keinoilla.

B. Komission ehdotus

I. Pääkohdat

Yhteisesittelijät pitävät myönteisenä direktiiviehdotusta vuonna 2011 annetun naisia ja 
yritysjohtoa koskevan parlamentin päätöslauselman johdosta ja pitävät sitä myös vastauksena 
yritysten johtopaikkoja koskevaan jatkuvaan epätasa-arvoon.

Yhteisesittelijät panevat merkille direktiiviehdotuksen, jossa vahvistetaan kaikkia 
jäsenvaltioita koskeva selkeä yhteinen strategia, jolla voidaan saavuttaa yhteinen tavoite: 
40 prosenttia julkisesti noteerattujen suuryhtiöiden johtoon kuulumattomista 
johtokuntapaikoista aliedustetun sukupuolen edustajille. Siihen sisältyy selkeä viesti, joka 
velvoittaa jäsenvaltioita toteuttamaan riittäviä menettelyjä, joiden avulla voidaan edistää 
sukupuolijakauman tasapainoa kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa.

Jos 40 prosentin tavoitetta ei saavuteta vuoteen 2018 mennessä kokonaan tai osin valtion 
omistuksessa olevissa yhtiöissä ja vuoteen 2020 mennessä julkisesti noteeratuissa yksityisissä 
yhtiöissä jäsenvaltioita pyydetään varmistamaan, että yhtiöt jatkavat tavoitteen 
saavuttamiseen tähtääviä toimiaan tämänkin jälkeen, jotta voidaan taata tosiasiallisesti 
sukupuolijakauman tasapainottamisen edistämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen. On 
syytä todeta, että direktiivi tarjoaa joustavat puitteet, sillä se antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet direktiivin saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Koska erot jäsenvaltioiden sääntelyssä saattavat aiheuttaa ongelmia sisämarkkinoiden 
toiminnalle, yhteisesittelijät korostavat direktiivin hyväksymisen tuomaa lisäarvoa, sillä näin 
voidaan poistaa kaikki mahdolliset esteet, joita ylikansallisesti toimiville yhtiöille saattaisi 
muutoin aiheutua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevista vaatimuseroista, jotka 
koskevat yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamista.

Tämän vuoksi tällainen ehdotus lisää osaltaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, 
avoimuutta ja meritokratiaa työmarkkinoilla ja myötävaikuttaa talouskasvuun sen 
seurauksena, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat, taidot ja vahvuudet otetaan käyttöön 
kaikilta osin, mikä merkitsee toisin sanoen sitä, että EU:n kaikki inhimilliset voimavarat 
hyödynnetään tehokkaasti.
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Oikeusperusta: Yhteisesittelijät katsovat, että SEUT:n 157 artiklan 3 kohta on oikeusperusta 
kaikille sitoville toimenpiteille, joilla pyritään varmistamaan miesten ja naisten tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia 
koskevissa kysymyksissä.

II. Erityiskysymykset

1. Direktiivin soveltamisala (1 artikla, 2 artiklan 8 kohta, 3 artikla ja 4 artiklan 6 kohta
 Johtokuntien sulkeminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
 Pk-yritysten sulkeminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
 sellaisten alojen sulkeminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, joilla jompikumpi 

sukupuoli on vallitseva

2. Direktiivin sitova luonne (4 ja 5 artikla)
 Menettelyn suhteen sitova vs. tuloksen suhteen sitova
 Julkisesti noteerattujen yhtiöiden velvoitteita koskevien säännösten selvitys

3. Tehokkaat seuraamusmekanismit (6 artikla)
 Selkeä ja ennaltaehkäisevä luettelo seuraamuksista
 Jäsenvaltioiden päätäntävalta

C. Kysymykset keskustelua varten ja mahdolliset tarkistukset

Yhteisesittelijät ovat määrittäneet joitakin kysymyksiä keskustelua varten ja myös ehdottaneet 
näiden kysymysten ratkaisemiseen tähtääviä mahdollisia tarkistuksia.

Huomautus 1: Miten direktiiviehdotuksen vaikuttavuutta voitaisiin lisätä laajentamalla 
sen soveltamisalaa?

Yhteisesittelijät ovat pohtineet useita vaihtoehtoja direktiivin soveltamisalan laajentamiseksi, 
muun muassa pk-yritysten sisällyttämistä sen soveltamisalan piiriin, jotta sen vaikuttavuutta ja 
vaikutusta voitaisiin lisätä:

Tarkistus 1
2 artikla – 8 kohta
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

8. ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ tai 
’pk-yrityksillä’ yrityksiä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 
enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen 
loppusumma on enintään 43 miljoonaa 
euroa tai sellaisessa jäsenvaltiossa 
perustettujen pk-yritysten osalta, jonka 
valuutta ei ole euro, vastaava määrä 

Poistetaan.
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kyseisen jäsenvaltion valuutassa;

Tarkistus 2
3 artikla
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

Direktiiviä ei sovelleta pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin eli pk-yrityksiin.

Poistetaan.

Perustelu

Yhteisesittelijät toteavat, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä, sillä ne 
muodostavat Euroopan teollisuuden innovatiivisen rangan. Tästä syystä niiden olisi oltava 
sukupuolten tasa-arvon edistämistoimien eturintamassa ja siksi ne on myös sisällytettävä 
direktiivin soveltamisalan piiriin. Kaikkien julkisesti noteerattujen yrityksien olisi 
noudatettava direktiivissä asetettua tavoitetta ottaen huomioon niiden taloudellinen merkitys 
ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu.

Huomautus 2: Miten direktiivin sitovia näkökohtia koskevaa 4 artiklaa voitaisiin 
selkeyttää ja vahvistaa?

a) 4 artiklan 1 kohta
Nykyisessä muodossaan 4 artiklalla pyritään vahvistamaan säädettyjen raja-arvojen 
saavuttamista koskevaa menettelyä mutta siinä ei velvoita siihen. Yhteisesittelijöillä on 
toistaiseksi eri näkemykset siitä, riittääkö tämä. Direktiiviä (4 artiklaa tai johdanto-osan 
33 kappaletta) voitaisiin tässä asiassa tarkistaa esimerkiksi seuraavasti:

Tarkistus 3
4 artikla – 1 kohta
Esittäjä: Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden toimivaan 
johtoon kuulumattomassa johtokunnan 
jäsenistössä ei ole vähintään 40:tä prosenttia 
aliedustettua sukupuolta, tekevät nimitykset 
näihin johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan 
pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin 
perusteella soveltamalla ennalta määriteltyjä, 
selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja 
yksiselitteisiä kriteerejä, jotta ne voivat 
saavuttaa kyseisen prosenttiosuuden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden 
johtokunnan jäsenistössä ei ole vähintään 
40:tä prosenttia aliedustettua sukupuolta, 
mukauttavat rekrytointi- valinta- tai 
nimitysmenettelyjään siten, että ne 
saavuttavat näin vähintään 40 prosentin 
tason 1 päivään tammikuuta 2020 
mennessä tai 1 päivään tammikuuta 2018 
mennessä, jos kyseessä on julkisesti 
noteerattu julkinen yritys. Menettelyn on 
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1 päivään tammikuuta 2020 mennessä tai 
niiden julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
osalta, jotka ovat julkisia yrityksiä, 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä.

perustuttava kunkin ehdokkaan 
pätevyydestä tehtyyn vertailevaan 
analyysiin soveltamalla ennalta määriteltyjä, 
selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja 
yksiselitteisiä kriteerejä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 33 kappale
Esittäjä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komission teksti Tarkistus

(33) Toimivaan johtoon kuulumattomia 
johtokunnan jäseniä koskevien 
toimenpiteiden lisäksi ja 
sukupuolijakauman tasapainottamiseksi 
myös yhtiön päivittäiseen johtamiseen 
osallistuvien johtokunnan jäsenten 
keskuudessa julkisesti noteeratut yhtiöt 
olisi velvoitettava tekemään yksilölliset 
sitoumukset, jotka koskevat kummankin 
sukupuolen edustusta toimivaan johtoon 
kuuluvien jäsenten keskuudessa ja jotka 
olisi saavutettava 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä. Näillä 
sitoumuksilla olisi pyrittävä tuntuvaan 
edistykseen sukupuolijakauman 
tasapainottamisessa yksittäisen yrityksen 
nykytilanteeseen nähden.

(33) Toimivaan johtoon kuulumattomia 
johtokunnan jäseniä koskevien 
toimenpiteiden lisäksi ja 
sukupuolijakauman tasapainottamiseksi 
myös yhtiön päivittäiseen johtamiseen 
osallistuvien johtokunnan jäsenten 
keskuudessa julkisesti noteeratut yhtiöt 
olisi velvoitettava tekemään yksilölliset 
sitoumukset, jotka koskevat kummankin 
sukupuolen edustusta toimivaan johtoon 
kuuluvien jäsenten keskuudessa 
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä. 
Näillä sitoumuksilla olisi pyrittävä 
tuntuvaan edistykseen sukupuolijakauman 
tasapainottamisessa yksittäisen yrityksen 
nykytilanteeseen nähden. Jäsenvaltioita 
pyydetään varmistamaan, että yhtiöt 
jatkavat toimiaan, kunnes 40 prosentin 
tavoite on saavutettu. Tässä 
tarkoituksessa direktiiveissä säädetään 
takuiden asettamisesta, jotta saavutetaan 
tosiasiallisesti sukupuolijakauman 
tasapainottamisen edistämistä koskeva 
tavoite.

2. 4 artiklan 2 kohta
Yhteisesittelijät katsovat, että 4 artiklan 2 kohtaa olisi vahvistettava. Säädös, joka 
mahdollistaisi alle 40 prosentin edustuksen, heikentäisi sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän 
tavoitteen saavuttamismahdollisuuksia. 4 artiklan 2 kohta voitaisiin muotoilla uudestaan 
esimerkiksi seuraavasti:

Tarkistus 5
4 artikla – 2 kohta
Esittäjä: Evelyn Regner
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten määrän on oltava lähin
40 prosentin osuutta vastaava lukumäärä 
mutta ei enempää kuin 49 prosenttia.

2. Edellä 1 kohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
osuuden on oltava vähintään 40 prosenttia.

Tarkistus 6
4 artikla – 2 kohta
Esittäjä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten määrän on oltava lähin 
40 prosentin osuutta vastaava lukumäärä 
mutta ei enempää kuin 49 prosenttia.

2. Edellä 1 kohdassa määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten määrän on oltava lähin 
40 prosentin osuutta vastaava lukumäärä 
mutta ei enempää kuin 50 prosenttia.

3. 4 artiklan 3 kohta
Viimeinen virke on tarpeeton, sillä edelliseen sanamuotoon sisältyy ehdokkaiden pätevyyden 
objektiivinen määrittäminen.

Tarkistus 7
4 artikla – 3 kohta
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa määritellyn 
tavoitteen saavuttamiseksi varmistettava, että 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten valinnassa annetaan 
etusija aliedustetun sukupuolen edustajalle, 
jos kyseinen ehdokas on soveltuvuus, 
kyvykkyys ja ammattikokemus huomioon 
ottaen toisen sukupuolen edustajaan 
verrattuna yhtä pätevä ja jos toisen 
sukupuolen edustaja ei ole objektiivisen 
arvioinnin perusteella tehtävään sopivampi, 
kun otetaan huomioon kaikki hakijoiden 
henkilöön liittyvät perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa määritellyn 
tavoitteen saavuttamiseksi varmistettava, että 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten valinnassa annetaan 
etusija aliedustetun sukupuolen edustajalle, 
jos kyseinen ehdokas on soveltuvuus, 
kyvykkyys ja ammattikokemus huomioon 
ottaen toisen sukupuolen edustajaan 
verrattuna yhtä pätevä.

4. 4 artiklan 6 kohta
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Alojen poissulkeminen ainoastaan siitä syystä, että ne ovat joko mies- tai naisvaltaisia 
vahvistaisi tällaista yksipuolista yhden sukupuolen valta-asemaa.

Tarkistus 8
4 artikla – 6 kohta
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdassa 
määritelty tavoite ei velvoita julkisesti 
noteerattuja yhtiöitä, joissa aliedustetun 
sukupuolen osuus työntekijöistä on 
vähemmän kuin 10 prosenttia.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien yritysten on noudatettava sukupuolijakauman tasapainottamisen edistämistä 
koskevaa velvoitetta, eikä siitä ole mahdollista myöntää poikkeusta. Direktiivissä taataan 
erityisesti kaikille yrityksille mahdollisuus joustaa asianmukaisia menettelyjä hyväksyttäessä 
alan tarpeet huomioon ottaen. Toimivaan johtoon kuulumattomat johtokunnan jäsenet 
hoitavat yleensä valvontaan liittyviä tehtäviä ja osallistuvat panoksellaan yleisiin 
johtotehtäviin, jotka eivät ole välittömästi sidoksissa alakohtaisiin kysymyksiin.

Huomautus 3: Miten seuraamuksia koskevia säännöksiä voitaisiin parantaa?

Yhteisesittelijät pyytävät käymään keskustelua siitä, pitäisikö käytössä olla tyhjentävä vai 
avoin täydennettävä luettelo seuraamuksista ja millainen täytäntöönpanoa koskeva päätösvalta 
jäsenvaltioilla olisi oltava seuraavien tarkistusehdotusten pohjalta.

Tarkistus 9
6 artikla – 2 kohta
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin voi 
sisältyä seuraavia toimenpiteitä:

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on 
sisällyttävä ainakin seuraavia toimenpiteitä:

Tarkistus 10
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
Esittäjät: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Evelyn Regner

Komission teksti Tarkistus

b a) Julkisesti noteeratun yhtiön sulkeminen 
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tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle.

Perustelu

Avoimuuden lisääminen julkisissa yrityksissä on keskeisen tärkeää, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu. Tästä syystä julkisesti noteeratut yhtiöt, jotka eivät noudata 
direktiivissä asetettuja velvoitteita, suljetaan taloudellisia etuja edistävien julkisten 
tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle.


