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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0614),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 157 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0382/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. helmikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 30. toukokuuta 2013 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan mukaisen oikeudellisten asioiden valiokunnan 
sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan yhteisen käsittelyn,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 133, 9.5.2013, s. 68.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Henkilöresurssien tehokas käyttö on 
tärkein talouden kilpailukykyä määrittävä 
seikka ja ratkaisevaa EU:n 
väestökehitykseen liittyvissä haasteissa, 
menestyksekkäässä kilpailussa 
globalisoituneessa taloudessa ja 
suhteellisen edun hankkimisessa muihin 
maihin verrattuna. Korkeasti koulutettujen 
ja pätevien naisten joukko kasvaa 
jatkuvasti, mitä osoittaa sekin, että 
60 prosenttia yliopistotutkinnon 
suorittaneista on naisia. Jos tätä joukkoa 
ollaan jatkuvasti hyödyntämättä 
talouselämän päätöksentekoon liittyvissä 
tehtävissä, ammattitaitoiset henkilöresurssit 
jäävät hyödyntämättä täysimääräisesti.

(7) Henkilöresurssien tehokas käyttö on 
tärkein talouden kilpailukykyä, kehitystä ja 
kasvua määrittävä seikka ja ratkaisevaa 
EU:n väestökehitykseen liittyvissä 
haasteissa, menestyksekkäässä kilpailussa 
globalisoituneessa taloudessa ja 
suhteellisen edun hankkimisessa muihin 
maihin verrattuna. Korkeasti koulutettujen 
ja pätevien naisten joukko kasvaa 
jatkuvasti, mitä osoittaa sekin, että 
60 prosenttia yliopistotutkinnon 
suorittaneista on naisia. Jos tätä joukkoa 
ollaan jatkuvasti hyödyntämättä yrityksien 
johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvissä 
tehtävissä, ammattitaitoiset henkilöresurssit 
jäävät hyödyntämättä täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yrityksissä tunnustetaan laajasti, että 
naisten mukanaolo yritysten johtokunnissa 
parantaa yritysten hallintotapaa, koska 
ryhmän työskentely ja päätöksenteon laatu 
paranevat, mikä johtuu 
monipuolisemmasta ja kollektiivisemmasta 
ajattelutavasta, jossa otetaan 
monipuolisemmin huomioon erilaisia 
näkökantoja ja päädytään sen vuoksi 
tasapainoisempiin päätöksiin. Lukuisat 
tutkimukset ovat myös osoittaneet, että 

(8) Yrityksissä tunnustetaan laajasti, että 
naisten mukanaolo yritysten johtokunnissa 
parantaa yritysten hallintotapaa, koska 
ryhmän työskentely ja päätöksenteon laatu 
paranevat, mikä johtuu 
monipuolisemmasta ja kollektiivisemmasta 
ajattelutavasta, jossa otetaan 
monipuolisemmin huomioon erilaisia 
näkökantoja ja ennakoivampia 
liiketoimintamalleja ja päädytään sen 
vuoksi tasapainoisempiin päätöksiin, jotka 
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yrityksen ylemmän johdon 
sukupuolijakauman tasapuolisuus parantaa 
yrityksen taloudellista tulosta ja 
kannattavuutta. Naisten osuuden 
kasvattaminen unionissa toimivien 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa voi näin ollen vaikuttaa 
myönteisesti yritysten tulokseen.

kuvastavat paremmin todellisia 
yhteiskunnallisia oloja ja kuluttajien 
todellisuutta. Lukuisat tutkimukset ovat 
myös osoittaneet, että yrityksen ylemmän 
johdon sukupuolijakauman tasapuolisuus 
parantaa yrityksen taloudellista tulosta ja 
kannattavuutta. Kun otetaan huomioon 
yhtiöiden merkittävä taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu, naisten osuuden 
kasvattaminen unionissa toimivien 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa voi näin ollen vaikuttaa 
myönteisesti yritysten taloudelliseen
tulokseen. Siksi olisi ryhdyttävä 
toteuttamaan toimia naisten uralla 
etenemisen edistämiseksi kaikilla 
yritysjohdon tasoilla.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On näyttöä myös siitä, että tasa-arvo 
työmarkkinoilla voi parantaa talouskasvua 
huomattavasti. Naisten määrän lisääminen 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa unionissa ei vaikuta 
ainoastaan johtokuntatehtäviin 
nimitettäviin naisiin vaan houkuttelee 
osaltaan naiskykyjä kyseisiin yrityksiin ja
lisää naisten osuutta kaikilla 
hallintotasoilla ja työvoimassa. Tämän 
vuoksi naisten osuuden kasvattamisella 
yritysten johtokunnissa on myönteinen 
vaikutus sekä sukupuolten työllisyys- että 
palkkaerojen kaventamiseen. Kyvykkäiden 
naisten varannon täysimääräinen 
hyödyntäminen parantaisi merkittävästi 
koulutuksen kannattavuutta niin yksilöiden 
kuin julkisen sektorinkin näkökulmasta. 
Naisten aliedustus julkisesti noteerattujen 

(9) On näyttöä myös siitä, että tasa-arvo 
työmarkkinoilla voi parantaa talouskasvua 
huomattavasti. Naisten määrän lisääminen 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa unionissa ei vaikuta 
ainoastaan johtokuntatehtäviin 
nimitettäviin naisiin vaan houkuttelee 
osaltaan naiskykyjä kyseisiin yrityksiin,
lisää naisten osuutta ja tunnustaa heidän 
panoksensa merkityksen kaikilla 
hallintotasoilla ja työvoimassa. Tämän 
vuoksi naisten osuuden kasvattamisella 
yritysten johtokunnissa on myönteinen 
vaikutus sekä sukupuolten työllisyys- että 
palkkaerojen kaventamiseen. Kyvykkäiden 
naisten varannon täysimääräinen 
hyödyntäminen parantaisi merkittävästi 
koulutuksen kannattavuutta niin yksilöiden 
kuin julkisen sektorinkin näkökulmasta. 
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yhtiöiden johtokunnissa Euroopan 
unionissa on hukattu mahdollisuus 
saavuttaa pitkäaikaista kestävää kasvua 
yleisesti jäsenvaltioiden talouksissa.

Naisten aliedustus julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden johtokunnissa Euroopan 
unionissa on hukattu mahdollisuus 
saavuttaa pitkäaikaista kestävää kasvua 
yleisesti jäsenvaltioiden talouksissa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaikka tällä direktiivillä ei pyritä 
tarkasti yhdenmukaistamaan 
johtokuntapaikkoihin liittyviä 
valintamenettelyjä ja pätevyysvaatimuksia 
koskevia kansallisia säädöksiä, toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamiseksi on välttämätöntä ottaa 
käyttöön tiettyjä vähimmäisvaatimuksia 
siten, että julkisesti noteerattujen yhtiöiden, 
joissa sukupuolet eivät ole tasapainoisesti
edustettuina, on perustettava toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten nimityspäätökset ehdokkaiden 
soveltuvuuden, pätevyyden ja 
ammattikokemuksen objektiiviseen 
vertailuun. Vain unionin laajuisella 
toimenpiteellä voidaan todella auttaa 
varmistamaan kilpailukykyiset ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla 
unionissa ja välttämään liike-elämälle 
aiheutuva käytännön haitta.

(14) Vaikka tällä direktiivillä ei pyritä 
tarkasti yhdenmukaistamaan 
johtokuntapaikkoihin liittyviä 
valintamenettelyjä ja pätevyysvaatimuksia 
koskevia kansallisia säädöksiä, toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamiseksi on välttämätöntä ottaa 
käyttöön tiettyjä vähimmäisvaatimuksia 
siten, että julkisesti noteerattujen yhtiöiden, 
joissa sukupuolet eivät ole tasapainoisesti 
edustettuina, on perustettava toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten nimityspäätökset ehdokkaiden 
soveltuvuuden, pätevyyden ja 
ammattikokemuksen objektiiviseen 
vertailuun. Vain sitovalla unionin 
laajuisella toimenpiteellä voidaan todella 
auttaa varmistamaan kilpailukykyiset ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla 
unionissa, välttämään liike-elämälle 
aiheutuva käytännön haitta ja 
mahdollistamaan se, että johtoon 
kuuluvat johtokunnan jäsenet ja johtajat 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
sisämarkkinoiden tarjoamia tilaisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Unionin olisikin pyrittävä lisäämään 
naisten osallistumista yritysten 
johtokuntiin, jotta voitaisiin tehostaa 
talouskasvua ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä ja saavuttaa sukupuolten 
todellinen tasa-arvo työmarkkinoilla. 
Tähän tavoitteeseen olisi pyrittävä 
erityisetuja tarjoavin 
vähimmäisvaatimuksin, jotka muodostuvat 
sitovista, julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokuntien sukupuolijakauman 
määrälliseen tavoitteeseen tähtäävistä 
toimenpiteistä, koska ne jäsenvaltiot ja 
muut maat, jotka ovat valinneet 
samanlaisen tai samankaltaisen 
menetelmän, ovat saavuttaneet parhaat 
tulokset naisten aliedustuksen 
korjaamiseksi talouselämän 
päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä.

(16) Unionin olisikin pyrittävä lisäämään 
naisten osallistumista yritysten 
johtokuntiin, jotta voitaisiin tehostaa 
talouskasvua ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä ja saavuttaa sukupuolten 
todellinen tasa-arvo työmarkkinoilla. 
Tähän tavoitteeseen olisi pyrittävä 
erityisetuja tarjoavin yhteisin unionin
vähimmäisvaatimuksin, jotka muodostuvat 
sitovista, julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokuntien sukupuolijakauman 
määrälliseen tavoitteeseen tähtäävistä 
toimenpiteistä, koska ne jäsenvaltiot ja 
muut maat, jotka ovat valinneet 
samanlaisen tai samankaltaisen 
menetelmän, ovat saavuttaneet parhaat 
tulokset naisten aliedustuksen 
korjaamiseksi talouselämän 
päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, vaikka 
ne olisi noteerattu julkisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien julkisesti noteerattujen yrityksien olisi noudatettava direktiivissä asetettua tavoitetta 
ottaen huomioon niiden taloudellinen merkitys ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltiot käyttävät määräysvaltaa 
julkisesti noteeratuissa yrityksissä, jotka 
ovat jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten 
välisten taloudellisten suhteiden 
avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten 
taloudellisen toiminnan avoimuudesta 
16 päivänä marraskuuta 2006 annetun 
komission direktiivin 2006/111/EY 
2 artiklan b kohdassa tarkoitettuja julkisia 
yrityksiä. Tästä määräysvallasta johtuen 
niillä on käytettävissään keinot toteuttaa 
tarvittava muutos nopeammin. Tämän 
vuoksi tällaisille yrityksille olisi asetettava 
aikaisempi määräaika tavoitteelle, jonka 
mukaan vähintään 40 prosenttia toimivaan 
johtoon kuulumattomista johtokunnan 
jäsenistä on oltava aliedustettua 
sukupuolta.

(23) Jäsenvaltiot käyttävät määräysvaltaa 
julkisesti noteeratuissa yrityksissä, jotka 
ovat jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten 
välisten taloudellisten suhteiden 
avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten 
taloudellisen toiminnan avoimuudesta 
16 päivänä marraskuuta 2006 annetun 
komission direktiivin 2006/111/EY 
2 artiklan b kohdassa tarkoitettuja julkisia 
yrityksiä. Tästä määräysvallasta johtuen 
niillä on käytettävissään keinot toteuttaa 
tarvittava muutos nopeammin. Tämän 
vuoksi tällaisille yrityksille olisi asetettava 
aikaisempi määräaika tavoitteelle, jonka 
mukaan vähintään 40 prosenttia toimivaan 
johtoon kuulumattomista johtokunnan 
jäsenistä on oltava aliedustettua 
sukupuolta, ottaen huomioon 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisesti käyttöön otetut asianmukaiset 
mekanismit.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavan toimivaan johtoon 
kuulumattomien jäsenten lukumäärän 

(24) Jos toimivaan johtoon 
kuulumattomia johtokunnan jäseniä on 
vain kolme, on matemaattisesti 
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määrittämistä on tarkennettava, koska 
suurimmassa osassa johtokuntia ei ole 
matemaattisesti mahdollista saavuttaa 
tarkalleen 40 prosentin osuutta. Tästä 
syystä tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavan johtokuntapaikkojen 
lukumäärän olisi oltava 40:tä prosenttia 
lähin luku. Jotta aiemmin yliedustettua 
sukupuolta ei syrjittäisi, julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden ei kuitenkaan 
tarvitse nimittää aliedustetun sukupuolen 
edustajaa puoleen tai yli puoleen 
toimivaan johtoon kuulumattomista 
johtokuntapaikoista. Aliedustetulla 
sukupuolella pitäisi siis esimerkiksi olla 
vähintään yksi paikka johtokunnissa, joissa 
on kolme tai neljä toimivaan johtoon 
kuulumatonta jäsentä, vähintään kaksi 
paikkaa johtokunnissa, joissa on viisi tai 
kuusi toimivaan johtoon kuulumatonta 
jäsentä ja vähintään kolme paikkaa 
johtokunnissa, joissa on seitsemän tai 
kahdeksan toimivaan johtoon 
kuulumatonta jäsentä.

mahdotonta, että molempien sukupuolten 
edustus olisi yli 40 prosenttia. 
Aliedustetulla sukupuolella pitäisi siksi
olla tällaisissa tapauksissa vähintään yksi 
paikka johtokunnissa, joissa on kolme 
toimivaan johtoon kuulumatonta jäsentä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän oikeuskäytännön mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
pätevimpien ehdokkaiden valinta 
toimivaan johtoon kuulumattomiksi 
johtokunnan jäseniksi perustuu kunkin 
ehdokkaan pätevyydestä tehtyyn 
vertailevaan analyysiin, jossa sovelletaan 
ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä. 
Valintakriteereinä yritykset voisivat 
soveltaa esimerkiksi ammattikokemusta 
johto- ja/tai valvontatehtävistä, tietyn alan, 

(26) Tämän oikeuskäytännön mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
pätevimpien ehdokkaiden valinta 
toimivaan johtoon kuulumattomiksi 
johtokunnan jäseniksi perustuu kunkin 
ehdokkaan pätevyydestä tehtyyn 
vertailevaan analyysiin, jossa sovelletaan 
ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä. 
Valintakriteereinä yritykset voisivat 
soveltaa esimerkiksi ammattikokemusta 
johto- ja/tai valvontatehtävistä, tietyn alan, 
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kuten rahoitusalan, tarkastuksen tai 
henkilöstöhallinnon, asiantuntemusta, 
johtamis- ja viestintätaitoja ja 
verkostoitumistaitoja. Etusijalle 
asetettaisiin aliedustetun sukupuolen 
edustaja, jos kyseinen hakija olisi toisen 
sukupuolen edustajaan verrattuna 
soveltuvuus, kyvykkyys ja 
ammattikokemus huomioon ottaen yhtä 
pätevä ja jos toisen sukupuolen edustaja ei 
ole objektiivisen arvioinnin perusteella 
tehtävään sopivampi, kun otetaan 
huomioon kaikki hakijoiden henkilöön 
liittyvät perusteet.

kuten rahoitusalan, tarkastuksen tai 
henkilöstöhallinnon, asiantuntemusta, 
johtamis- ja viestintätaitoja, kansainvälistä 
kokemusta ja verkostoitumistaitoja. 
Etusijalle asetettaisiin aliedustetun 
sukupuolen edustaja, jos kyseinen hakija 
olisi toisen sukupuolen edustajaan 
verrattuna soveltuvuus, kyvykkyys ja 
ammattikokemus huomioon ottaen yhtä 
pätevä ja jos toisen sukupuolen edustaja ei 
ole objektiivisen arvioinnin perusteella 
tehtävään sopivampi, kun otetaan 
huomioon kaikki hakijoiden henkilöön 
liittyvät perusteet.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Koska työntekijöiden 
sukupuolijakauma vaikuttaa suoraan 
aliedustettua sukupuolta olevien 
ehdokkaiden saatavuuteen, jäsenvaltiot 
voivat säätää, että sellaisten yritysten ei 
tarvitse saavuttaa tässä direktiivissä 
vahvistettua tavoitetta, joissa aliedustetun 
sukupuolen osuus työntekijöistä on 
vähemmän kuin 10 prosenttia.

Poistetaan.

Or. en

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.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi vaadittava 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä antamaan 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain 
tietoa johtokuntiensa sukupuolijakaumasta 
sekä siitä, miten ne ovat onnistuneet 
lähestymään direktiivissä vahvistettua 
tavoitetta, jotta kyseiset viranomaiset 
voivat arvioida jokaisen julkisesti 
noteeratun yhtiön edistymistä johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisessa. Nämä tiedot pitäisi 
julkaista, ja jos kyseinen yhtiö ei ole 
saavuttanut tavoitetta, tietoihin olisi 
sisällytettävä kuvaus toimista, joita yhtiö 
on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tavoitteen 
saavuttamiseksi tulevaisuudessa.

(34) Jäsenvaltioiden olisi vaadittava 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä antamaan 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain 
tietoa johtokuntiensa sukupuolijakaumasta 
sekä siitä, miten ne ovat onnistuneet 
lähestymään direktiivissä vahvistettua 
tavoitetta, jotta kyseiset viranomaiset 
voivat arvioida jokaisen julkisesti 
noteeratun yhtiön edistymistä johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisessa. Nämä tiedot pitäisi 
julkaista, ja jos kyseinen yhtiö ei ole 
saavuttanut tavoitetta, tietoihin olisi 
sisällytettävä kuvaus toimista, joita yhtiö 
on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tavoitteen 
saavuttamiseksi tulevaisuudessa. 
Yhtiöiden, jotka eivät ole saavuttaneet 
tavoitteita tai täyttäneet sitoumuksiaan, 
olisi lisäksi ilmoitettava syyt siihen sekä 
annettava selvitys niistä konkreettisista 
toimista, joita ne ovat siihen mennessä 
toteuttaneet ja joita ne aikovat toteuttaa 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä velvoittavan 
tavoitteen olisi oltava voimassa ainoastaan 
niin kauan, kunnes johtokuntien 
sukupuolijakauman tasapainottamisessa on 
saavutettu pysyvää edistystä. Tämän 

(39) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä velvoittavan 
tavoitteen olisi oltava voimassa ainoastaan 
niin kauan, kunnes johtokuntien 
sukupuolijakauman tasapainottamisessa on 
saavutettu pysyvää edistystä. Tämän 
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vuoksi komission olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen direktiivin 
soveltamista ja raportoiva Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Direktiivin 
voimassaoloaika päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2028. Komission olisi 
uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava, 
onko direktiivin voimassaoloaikaa tarpeen 
jatkaa tätä pitemmälle.

vuoksi komission olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen direktiivin 
soveltamista ja raportoiva Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Direktiivin 
voimassaoloaika päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2028. Komission olisi 
uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava, 
onko direktiivin voimassaoloaikaa tarpeen 
jatkaa tätä pitemmälle. Jäsenvaltioiden 
olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta niille 
voitaisiin tiedottaa tehokkaasti direktiivin 
merkityksestä, sen saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanosta. Tiedotuskampanjoilla 
voitaisiin merkittävästi lisätä 
noteeraamattomien yhtiöiden tietoisuutta 
näistä kysymyksistä ja kannustaa niitä 
pyrkimään tasapuoliseen 
sukupuolijakaumaan jo ennakolta. 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’julkisesti noteeratulla yhtiöllä’ 
jäsenvaltiossa perustettua yhtiötä, jonka 
arvopaperit on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa;

1) ’julkisesti noteeratulla yhtiöllä’ yhtiötä, 
jonka kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa ja jonka osakkeet on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä 
markkinoilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa;

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

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 
kyseisen jäsenvaltion valuutassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Pienten ja keskisuurten yritysten 

jättäminen direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

saavuttamiseksi tarvittavan toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten osuuden on oltava vähintään 
40 prosenttia. Jos johtoon kuulumattomia 
johtokunnan jäseniä on vain kolme, 
yhden suhde kahteen on riittävä.

Or. en

Perustelu

Yhteisesittelijät toteavat, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä, sillä ne ovat 
Euroopan teollisuuden innovatiivinen selkäranka. Niiden olisi siksi oltava sukupuolten tasa-
arvon edistämistoimien eturintamassa ja siksi ne olisi myös sisällytettävä direktiivin 
soveltamisalaan. Kaikkien julkisesti noteerattujen yritysten olisi pyrittävä saavuttamaan 
direktiivissä asetettu tavoite ottaen huomioon niiden taloudellinen merkitys ja taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

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.

Or. en

Perustelu
Kaikkien yritysten on noudatettava sukupuolijakauman tasapainottamisen edistämistä 
koskevaa velvoitetta, eikä direktiiviin siksi tulisi sisällyttää mahdollisuutta poikkeukseen. 
Direktiivissä taataan erityisesti kaikille yrityksille mahdollisuus joustaa asianmukaisten 
menettelyjen hyväksymisessä alan tarpeet huomioon ottaen. Toimivaan johtoon 
kuulumattomat johtokunnan jäsenet hoitavat yleensä valvontaan liittyviä tehtäviä ja 
osallistuvat yleisiin johtotehtäviin, jotka eivät ole välittömästi sidoksissa alakohtaisiin 
kysymyksiin.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos julkisesti noteerattu yhtiö ei saavuta 
4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä 
tavoitteita tai toteuta tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti tehtyjä omia 
yksilöllisiä sitoumuksiaan, 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä 
tieto siitä, miksi tavoitteita ei saavutettu tai 
sitoumuksia toteutettu, sekä kuvaus 
toimenpiteistä, joita yhtiö on toteuttanut tai 
aikoo toteuttaa saavuttaakseen tavoitteet tai 
toteuttaakseen sitoumukset.

3. Jos julkisesti noteerattu yhtiö ei saavuta 
4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä 
tavoitteita tai toteuta tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti tehtyjä omia 
yksilöllisiä sitoumuksiaan, sen on 
ilmoitettava syyt siihen, miksi tavoitteita ei 
saavutettu tai sitoumuksia toteutettu, sekä 
kuvaus toimenpiteistä, joita yhtiö on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa 
saavuttaakseen tavoitteet tai toteuttaakseen 
sitoumukset. Selvitys on osa 2 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) 20 artiklan mukaisesti nimetyt 
elimet ovat toimivaltaisia myös julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakauman tasapainottamisen 
edistämisessä, analysoinnissa, seurannassa 
ja tukemisessa.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) 20 artiklan mukaisesti nimetyt 
elimet ovat toimivaltaisia myös julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakauman tasapainottamisen 
edistämisessä, analysoinnissa, seurannassa 
ja tukemisessa. Jäsenvaltiot tekevät tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tehokasta 
yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja 



PE514.670v01-00 18/23 PR\940986FI.doc

FI

kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sulkeminen julkisten 
tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Julkisten yritysten avoimuuden lisääminen on hyvin tärkeää, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu. Julkisesti noteeratut yhtiöt, jotka eivät noudata direktiivissä 
asetettuja velvoitteita, suljetaan siksi taloudellisia etuja edistävien julkisten 
tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle.
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PERUSTELUT

Tausta

Yhteisesittelijät suhtautuvat direktiiviehdotukseen myönteisesti, koska se on jatkoa 
parlamentin vuonna 2011 antamalle naisia ja yritysjohtajuutta koskevalle päätöslauselmalle ja 
koska yritysten johtopaikat ovat edelleen jakautuneet hyvin epätasa-arvoisesti miesten ja 
naisten kesken. Direktiiviehdotuksella edistetään tasa-arvon periaatteen säilyttämistä EU:n 
perusarvona. Lisäksi siinä konkretisoituu EU:n strategia, jolla pyritään tasa-arvoon 
talouselämän kaikilla tasoilla ja kaikilla osa-alueilla Euroopan parlamentin useissa 
yhteyksissä esittämän toivomuksen mukaisesti. 

Neuvosto antoi vuosina 1984 ja 1996 kaksi suositusta, joissa kannustettiin yksityissektoria 
lisäämään naisten osuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla, ja kehotettiin komissiota 
toteuttamaan tämänsuuntaisia toimia. Maaliskuussa 2011 komissio aloitti vuoropuhelun 
EU:ssa julkisesti noteerattujen suurten yritysten kanssa ja julkaisi asiakirjan ”Sitoumus 
naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa”, jonka 
allekirjoittamalla yritykset voivat sitoutua kasvattamaan naisten osuuden johtoelimissään 
30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 
kuluttua kuitenkin vain 24 yritystä oli allekirjoittanut sitoumuksen.

Edistyminen naisten osuuden lisäämisessä on kaiken kaikkiaan ollut hyvin hidasta1 koko 
EU:ssa, ja edistymisaste on vaihdellut 5 prosentista 25 prosenttiin. Yhteisesittelijät ovat siksi 
vakuuttuneita siitä, että EU:n lainsäätäjien olisi hyväksyttävä tarkoituksenmukaista 
lainsäädäntöä. 

Yhteisesittelijät katsovat, että SEUT:n 157 artiklan 3 kohta on asianmukainen oikeusperusta 
kaikille sitoville toimenpiteille, joilla pyritään varmistamaan miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia 
koskevissa kysymyksissä. Oikeudellisten asioiden valiokunta vahvisti tämän 
20. kesäkuuta 2013 pitämässään kokouksessa.

EU:n lainsäädännön hyväksymisen tärkeys

Monet jäsenvaltiot ovat vuosien kuluessa tehneet aloitteita sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi tehokkaasti. Jotkut jäsenvaltiot ovat pyrkineet lisäämään naisten vähäistä 
osuutta johtokunnissa hyväksymällä lainsäädäntöä2 ja ovat siten merkittävästi nopeuttaneet 
miesten ja naisten tasapuolisen edustuksen saavuttamista johtokunnissa. Toiset jäsenvaltiot 
ovat vain kannustaneet yrityksiä toteuttamaan ennalta ehkäiseviä aloitteita ja toimia, jotka 

                                               
1 Naisten osuus johtokunnissa on vuodesta 2003 vuoteen 2011 kasvanut 8,5 prosentista 13,7 prosenttiin, mikä 
merkitsee 5,2 prosenttiyksikön lisäystä vähän yli kahdeksassa vuodessa. Tämä vastaa hidasta, keskimäärin noin 
0,6 prosenttiyksikön muutosta vuodessa.  (Lähde: EY Edistymiskertomus:  http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/women-on-boards_en.pdf).
2 Belgia, Ranska ja Italia ovat säätäneet sitovista kiintiöistä, joihin liittyy seuraamuksia, kun sitä vastoin 
Alankomaat ja Espanja ovat säätäneet seuraamuksettomista kiintiöistä. Tanska, Suomi, Kreikka, Itävalta ja 
Slovenia ovat vahvistaneet valtionyhtiöitä koskevia säännöksiä.  (Lähde: EY Edistymiskertomus).
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ovatkin osoittautuneet hyvin hyödyllisiksi mutta joilla ei kuitenkaan ole saavutettu 
konkreettisia tuloksia. On näin ollen aiheellista huomauttaa, että asianomaiset toimet ja 
tulokset ovat hyvin heterogeenisiä EU:ssa.

Ranskassa naisten osuus ranskalaisten CAC 40 -yritysten johtokunnissa kasvoi 10 prosentilla 
22,3 prosenttiin lokakuusta 2010 tammikuuhun 2012. Italiassa, jossa vuonna 2011 
hyväksyttiin laki, jonka mukaan kolmasosan noteerattujen yhtiöiden ja valtionyhtiöiden 
johtokunnan ja valvontaelimen jäsenistä on oltava naisia vuoteen 2015 mennessä, julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien naispuolisten jäsenten määrä kasvoi 4,9 prosenttia 
tammikuusta 2012 lokakuuhun 2012. 

Muissa jäsenvaltioissa kansallisella itsesääntelyllä, vapaaehtoisilla tavoitteilla ja yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin liittyvillä aloitteilla (kuten menettelysäännöillä1) on pyritty 
kannustamaan yrityksiä nimittämään enemmän naisia johtotehtäviin.

Sitovien tavoitteiden myönteiset vaikutukset ovat näkyvä todiste siitä, että yritykset voivat 
toteuttaa toimia, joilla varmistetaan tasapuolinen sukupuolijakauma työhönotossa. Lisäksi on 
huomautettava, että niissä jäsenvaltioissa, joissa sitovia toimenpiteitä ei ole toteutettu, 
yritykset ovat vielä kaukana hyväksyttävän sukupuolijakauman saavuttamisesta.

Vakaat yhteiset puitteet ovat olennaisen tärkeitä yrityksille, jotka harjoittavat rajat ylittävää 
toimintaa. Ne ovat kuitenkin tärkeitä myös pätevien mies- ja naispuolisten työntekijöiden 
liikkuvuudelle ja uralla edistymiselle päättävissä elimissä.

Jotta EU voi vastata tehokkaasti niihin haasteisiin, joita sillä talouskriisin aiheuttamassa 
vaikeassa tilanteessa on, kaikki inhimilliset voimavarat on käytettävä talouskasvun 
saavuttamiseen sekä kilpailukyvyn ja yritysten taloudellisten tulosten parantamiseen. Toimet, 
joilla pyritään saavuttamaan tasapuolisempi sukupuolijakauma yritysten johtokunnissa, 
edistävät tämän tavoitteen saavuttamista.

Direktiiviehdotus

Ehdotus perustuu tasa-arvon, avoimuuden ja meritokraattiseen oikeudenmukaisuuden 
periaatteisiin sekä yhteisiin menettelyihin ja tavoitteisiin ja tuottaa paljon lisäarvoa. On 
huomattava, että direktiivissä vahvistettujen velvoitteiden täyttämisestä aiheutuu vain vähän 
hallinnollista rasitusta yrityksille. Direktiivillä vahvistetaan yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla ja edistetään talouskasvua hyödyntämällä kaikkia 
käytettävissä olevia resursseja, taitoja ja vahvuuksia siten, että EU:n kaikki inhimilliset 
voimavarat käytetään tehokkaasti hyödyksi.

Lisäksi tämä ehdotus on suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Direktiivin tarkoitus
Ehdotuksessa asetetaan selkeä tavoite, jonka mukaisesti aliedustetun sukupuolen osuuden 

                                               
1 Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Puolassa, 
Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa pyritään kansallisilla yritysten hallintoa koskevilla 
menettelysäännöillä vaihtelevassa määrin kannustamaan yritysten johtokuntien monimuotoisuuteen. 
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toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä olisi kaikissa julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä oltava vähintään 40 prosenttia. Lisäksi otetaan käyttöön asianmukaiset 
puitteet, joissa jäsenvaltiot ja yritykset voivat toteuttaa tehokkaita menettelyjä kaikkien 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokuntien tasapuolisen sukupuolijakauman edistämiseksi. 
Ehdotuksella parannetaan yritysten hallinnointia tarjoamalla naisille mahdollisuuksia päästä 
johtavaan asemaan päätöksenteossa ja vahvistaa yritysten taloudellista suorituskykyä 
kyvyillään. 

Direktiivin soveltamisala
Yhteisesittelijät panevat merkille, että direktiiviehdotuksessa ehdotetaan tilapäistä 
toimenpidettä, jolla vahvistetaan kaikkia jäsenvaltioita koskeva selkeä yhteinen strategia 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tavoite on aliedustetun sukupuolen osuuden 
lisääminen toimivaan johtoon kuulumattomista johtajista niin, että se on vähintään 
40 prosenttia noteeratuissa yksityisissä yrityksissä vuoteen 2020 mennessä ja noteeratuissa 
valtionyhtiössä vuoteen 2018 mennessä.

Direktiivi tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet 
niiden saattaessa sitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden olisi siksi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa sellaisten asianmukaisten menettelyjen ja 
mekanismien luomiseksi, joiden avulla 40 prosentin tavoite voidaan saavuttaa direktiivissä 
vahvistetussa määräajassa.

Jäsenvaltiot, joissa on jo käytössä tehokas järjestelmä, voivat säilyttää sen, jos sillä 
saavutetaan tavoite aliedustetun sukupuolen osuuden lisäämisestä yritysten johtokunnissa 
vähintään 40 prosenttiin yhtä tehokkaasti kuin ehdotetulla järjestelmällä. Jäsenvaltioiden on 
lisäksi vahvistettava asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata 
direktiiviä.

Jos 40 prosentin tavoitetta ei saavuteta vuoteen 2018 mennessä (valtionyhtiöt) ja vuoteen 
2020 mennessä (yksityiset yritykset), jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritykset 
saavuttavat tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa koskevan tavoitteen.

Noteerattuja julkisia yrityksiä koskevat erityismääräykset
Oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta koskevat vaatimukset ovat tiukempia, kun on kyse 
valtion kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä ja yrityksistä, joita voidaan 
16. marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/111/EY 2 artiklan b kohdan mukaisesti kutsua 
julkisiksi yrityksiksi. Julkisella yrityksellä tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, joiden suhteen 
julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen 
osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Näiden yritysten 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun vuoksi avoimuuden ja tasa-arvon lisääminen on 
olennaisen tärkeää. Julkisen sektorin tehtävänä on myös väistämättä esikuvana toimiminen, ja 
sen tulisi siksi heijastaa meritokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tällaisissa yhtiöissä 
määräysvaltaa käyttävät jäsenvaltiot, ja niillä on enemmän keinoja muutoksen toteuttamiseen 
nopeammin. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten suurempi osallistuminen taloutta koskevaan 
päätöksentekoon ovat siksi tärkeitä tavoitteita valtionyhtiöille. Direktiiviehdotuksessa 
säädetään siksi, että tällaisten yhtiöiden olisi täytettävä sukupuolten tasapuolista edustusta 
johtokunnissa koskeva tavoite aikaisemmin kuin yksityisten yritysten, nimittäin viimeistään 
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vuonna 2018. 

Yhteisesittelijöiden ehdotuksen pääkohdat

Soveltamisalan laajentaminen
Yhteisesittelijät korostavat, että on tärkeää laajentaa direktiivin soveltamisalaa, jotta sen 
vaikuttavuutta ja vaikutusta voitaisiin lisätä kaikissa julkisesti noteeratuissa yrityksissä.

– Kaikkien julkisesti noteerattujen yritysten olisi niiden koosta riippumatta saavutettava 
direktiivissä vahvistettu tavoite. Tämä vaatimus on oikeutettu sekä näiden yritysten 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun että niiden taloudellisen merkityksen vuoksi.

– Sellaisten alojen sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan, joilla jompikumpi sukupuoli 
on vallitseva. Kaikilla eri aloilla toimivien julkisesti noteerattujen yritysten olisi pyrittävä 
saavuttamaan direktiivissä asetettu tavoite ottaen huomioon niiden taloudellinen merkitys 
ja niiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu.

Sitova menettely
Yhteisesittelijät korostavat, että olisi nimenomaisesti ilmoitettava, että direktiivillä 
velvoitetaan jäsenvaltiot ja yritykset saavuttamaan mainittu tavoite tehokkaita toimia 
toteuttamalla.

Toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten nimittämisen/valinnan avoimuuden 
lisääminen
Yhteisesittelijät kannattavat voimakkaasti johtokunnan jäsenten nimittämis- ja 
valintamenettelyn avoimuuden lisäämistä, koska se on ainoa tapa taata tehokkaasti 
monimuotoisuus ja valinta meritokraattisten kriteerien perusteella.

Tasapuolinen edustus
Yhteisesittelijät katsovat, että jotta sukupuolten tasa-arvoa koskeva tavoite saavutettaisiin, 
yritysten olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin aliedustetun sukupuolen edustuksen lisäämiseksi 
vähintään 40 prosenttiin. Jos johtoon kuulumattomia johtokunnan jäseniä on vain kolme, ja 
molempien sukupuolten 40 prosentin edustuksen toteuttaminen on siksi mahdotonta, yhden 
suhde kahteen on riittävä.

Noudattamatta jättäminen
Yhteisesittelijät katsovat, että yritysten, jotka eivät noudata direktiivin säännöksiä, olisi 
esitettävä perustelut syille, joiden vuoksi ne eivät ole saavuttaneet tavoitteita tai täyttäneet 
sitoumuksia ja annettava selvitys siitä, mitä konkreettisia toimia on hyväksyttävä, jotta 
tasapuolisen sukupuolijakauman edistämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen taataan 
tehokkaasti.

Seuraamukset
Lisäksi yhteisesittelijät korostavat, että jäsenvaltioiden on säädettävä, että julkisesti 
noteeratuille yrityksille, jotka eivät ota käyttöön, sovella tai noudata edellä mainittuja 
toimivaan johtoon kuulumattoman johtokunnan jäsenten nimitys- tai valintamenettelyjä, 
määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.
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Yhteisesittelijät ehdottavat, että komission ehdottamien mahdollisten seuraamusten luetteloon 
lisätään sulkeminen julkisten tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle.

Yhteisesittelijät korostavat tehokkaan seurannan ja tarkistamisen tärkeyttä. Siksi on tärkeää, 
että jäsenvaltiot antavat vuodesta 2017 lähtien ja joka toinen vuosi sen jälkeen kertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanosta.

Direktiivistä tiedottamisen parantaminen ja sen tehokkuuden lisääminen
Yhteisesittelijät ovat vakuuttuneita siitä, että on järjestettävä tiedotuskampanjoita, jotta 
sidosryhmille ja kansalaisille voidaan tiedottaa asianmukaisesti ja tehokkaasti direktiivin 
vaikutuksista talouteen ja yhteiskuntaan. Tiedotuskampanjat tulevat olemaan hyvin tärkeitä 
noteeraamattomien yhtiöiden tietoisuuden lisäämiseksi näistä kysymyksistä ja niiden 
kannustamiseksi pyrkimään tasapuoliseen sukupuolijakaumaan jo ennakolta. 


