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Muudatusettepanek 43
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV,

milles käsitletakse soolise tasakaalu 
parandamist börsil noteeritud äriühingute
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas ja sellega seotud meetmeid

milles käsitletakse soolise tasakaalu 
parandamist börsil noteeritud äriühingute
ja riigi osalusega äriühingute juhtorgani 
liikmete seas ning sellega seotud meetmeid

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 44
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

milles käsitletakse soolise tasakaalu 
parandamist börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas ja sellega seotud meetmeid

milles käsitletakse soolise tasakaalu 
parandamist börsil noteeritud äriühingute
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud 
meetmeid

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. ro
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Muudatusettepanek 45
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks et saavutada sooline 
võrdõiguslikkus töökohal, peab sooliselt 
tasakaalustatud otsuste tegemise mudel 
eksisteerima kõigil äriühingu tasanditel, 
mis kindlustaks ühtlasi soolise 
palgaerinevuse kaotamise, millel on 
oluline roll vaesuse feminiseerumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) ELi institutsioonidel ja ametitel 
tuleks oma sisemises personalipoliitikas 
järgida soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid, tagades eelkõige sooliselt 
tasakaalustatud otsuste tegemise kõigil 
asjaomaste organite tasanditel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Inimkapitali tõhus kasutamine on (7) Inimkapitali tõhus kasutamine on 
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majanduse konkurentsivõime kõige 
olulisem tegur ja aitab lahendada ELi 
rahvastikuprobleeme, võimaldab 
üleilmastunud majanduskeskkonnas 
edukalt konkureerida ning tagada 
suhtelised eelised kolmandate riikide ees.
Väga hea ettevalmistuse ja kõrge 
kvalifikatsiooniga naiste hulk suureneb 
pidevalt, millest annab tunnistust asjaolu, 
et 60 % ülikooli lõpetanutest on naised.
Kui naisi endiselt ei valita töökohtadele, 
mis on seotud majandusotsuste tegemisega, 
tähendab see, et kvalifitseeritud 
inimkapitali ei kasutata täiel määral ära.

majanduse konkurentsivõime kõige 
olulisem tegur ja aitab lahendada ELi 
rahvastikuprobleeme, võimaldab 
üleilmastunud majanduskeskkonnas 
edukalt konkureerida ning tagada 
suhtelised eelised kolmandate riikide ees.
On palju väga hea ettevalmistuse ja kõrge 
kvalifikatsiooniga naisi, kelle hulk 
suureneb pidevalt, millest annab tunnistust 
asjaolu, et 60 % ülikooli lõpetanutest on 
naised. Kui naisi endiselt ei valita 
töökohtadele, mis on seotud 
majandusotsuste tegemisega, tähendab see, 
et kvalifitseeritud inimkapitali ei kasutata 
täiel määral ära.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Inimkapitali tõhus kasutamine on 
majanduse konkurentsivõime kõige 
olulisem tegur ja aitab lahendada ELi 
rahvastikuprobleeme, võimaldab 
üleilmastunud majanduskeskkonnas 
edukalt konkureerida ning tagada 
suhtelised eelised kolmandate riikide ees.
Väga hea ettevalmistuse ja kõrge 
kvalifikatsiooniga naiste hulk suureneb 
pidevalt, millest annab tunnistust asjaolu, 
et 60 % ülikooli lõpetanutest on naised.
Kui naisi endiselt ei valita töökohtadele, 
mis on seotud majandusotsuste tegemisega, 
tähendab see, et kvalifitseeritud 
inimkapitali ei kasutata täiel määral ära.

(7) Inimkapitali tõhus kasutamine on 
majanduse konkurentsivõime kõige 
olulisem tegur ja aitab lahendada ELi
järjest kasvavaid rahvastikuprobleeme, 
võimaldab üleilmastunud 
majanduskeskkonnas edukalt konkureerida 
ning tagada suhtelised eelised kolmandate 
riikide ees. Väga hea ettevalmistuse ja 
kõrge kvalifikatsiooniga naiste hulk 
suureneb pidevalt, millest annab tunnistust 
asjaolu, et 60 % ülikooli lõpetanutest on 
naised. Kui naisi endiselt ei valita 
töökohtadele, mis on seotud 
majandusotsuste tegemisega, tähendab see, 
et kvalifitseeritud inimkapitali ei kasutata 
täiel määral ära.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid 
kehtestama sätted, mille alusel meestel ja 
naistel on võimalik ühitada töö- ja 
pereelu, ning eelkõige paindliku korra ja 
toetused hooldamiskohustustega isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mis puutub ettevõtlusse, siis on laialt
levinud seisukoht, et naiste valimine 
juhtorganisse aitab parandada äriühingu 
üldjuhtimist, kuna see suurendab 
meeskonnatöö tulemuslikkust ja otsuste 
tegemise kvaliteeti tänu mitmekesisemale 
ja kollektiivile orienteeritud mõtteviisile,
mis toob kaasa uusi vaatenurki ning 
võimaldab seetõttu teha tasakaalukamaid 
otsuseid. Paljud uuringud on näidanud, et 
koos parema soolise tasakaaluga 
tippjuhtide hulgas suureneb ka äriühingu 
finantssuutlikkus ja kasumlikkus. Naiste 
osaluse suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites võib seega
avaldada positiivset mõju nende 
äriühingute tulemuslikkusele.

(8) Mis puutub ettevõtlusse, siis on laialt
tunnustatud seisukoht, et naiste valimine 
juhtorganisse aitab parandada äriühingu 
üldjuhtimist, kuna see suurendab 
meeskonnatöö tulemuslikkust ja parandab
otsuste tegemise kvaliteeti tänu asjaolule,
et see hõlmab tasakaalustatumat 
vaatenurka. Paljud uuringud on näidanud, 
et koos parema soolise tasakaaluga 
tippjuhtide hulgas suureneb ka äriühingu 
finantssuutlikkus ja kasumlikkus. Naiste 
osaluse suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites peaks seega
avaldama positiivset mõju nende 
äriühingute tulemuslikkusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) On ka tõendeid, mis osutavad sellele, et 
sooline võrdsus tööturul võib 
märkimisväärselt suurendada 
majanduskasvu. Naiste osaluse 
suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites ei paranda mitte 
ainult juhtorganisse määratud naiste 
positsiooni, vaid aitab äriühingul ligi 
tõmmata ka teisi võimekaid naisi ning 
tagab naiste suurema osaluse kõikidel 
juhtimistasanditel ning kogu töötajaskonna 
hulgas. Seepärast aitab naiste osaluse 
suurendamine äriühingute juhtorganites 
vähendada nii naiste ja meeste tööhõive-
kui ka palgaerinevusi. Naiste teadmiste ja 
oskuste täielikum ärakasutamine 
suurendaks hariduse tasuvust nii 
üksikisikute kui ka avaliku sektori 
seisukohalt. Naiste alaesindatus börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
tähendab pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamise võimaluse 
kasutamata jätmist kõikides ELi 
liikmesriikides.

(9) On ka tõendeid, mis osutavad sellele, et 
sooline võrdsus tööturul võib 
märkimisväärselt suurendada 
majanduskasvu. Naiste osaluse 
suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites ei paranda mitte 
ainult juhtorganisse määratud naiste 
positsiooni, vaid aitab äriühingul ligi 
tõmmata ka teisi võimekaid naisi ning 
tagab naiste suurema osaluse kõikidel 
juhtimistasanditel ning kogu töötajaskonna 
hulgas. Seepärast võiks naiste osaluse 
suurendamine äriühingute juhtorganites
aidata vähendada nii naiste ja meeste 
tööhõive- kui ka palgaerinevusi. Naiste 
teadmiste ja oskuste täielikum 
ärakasutamine suurendaks hariduse 
tasuvust nii üksikisikute kui ka avaliku 
sektori seisukohalt. Naiste alaesindatus 
börsil noteeritud ELi äriühingute 
juhtorganites tähendab pikaajalise 
jätkusuutliku majanduskasvu saavutamise 
võimaluse kasutamata jätmist kõikides ELi 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) On ka tõendeid, mis osutavad sellele, et 
sooline võrdsus tööturul võib 
märkimisväärselt suurendada 

(9) On ka tõendeid, mis osutavad sellele, et 
sooline võrdsus tööturul võib 
märkimisväärselt suurendada 
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majanduskasvu. Naiste osaluse 
suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites ei paranda mitte 
ainult juhtorganisse määratud naiste 
positsiooni, vaid aitab äriühingul ligi 
tõmmata ka teisi võimekaid naisi ning 
tagab naiste suurema osaluse kõikidel 
juhtimistasanditel ning kogu töötajaskonna 
hulgas. Seepärast aitab naiste osaluse 
suurendamine äriühingute juhtorganites
vähendada nii naiste ja meeste tööhõive-
kui ka palgaerinevusi. Naiste teadmiste ja 
oskuste täielikum ärakasutamine 
suurendaks hariduse tasuvust nii 
üksikisikute kui ka avaliku sektori 
seisukohalt. Naiste alaesindatus börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
tähendab pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamise võimaluse 
kasutamata jätmist kõikides ELi 
liikmesriikides.

majanduskasvu. Naiste osaluse 
suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites ei paranda mitte 
ainult juhtorganisse määratud naiste 
positsiooni, vaid aitab äriühingul ligi 
tõmmata ka teisi võimekaid naisi ning 
tagab naiste suurema osaluse kõikidel 
juhtimistasanditel ning kogu töötajaskonna 
hulgas. Seepärast peaks naiste osaluse 
suurendamine äriühingute juhtorganites
vähendama nii naiste ja meeste tööhõive-
kui ka palgaerinevusi. Naiste teadmiste ja 
oskuste täielikum ärakasutamine 
suurendaks hariduse tasuvust nii 
üksikisikute kui ka avaliku sektori 
seisukohalt. Naiste alaesindatus börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
tähendab pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamise võimaluse 
kasutamata jätmist kõikides ELi 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Naiste osakaal äriühingute 
juhtorganites suureneb väga aeglaselt ning 
viimastel aastatel on keskmine aastane 
kasv olnud vaid 0,6 protsendipunkti.
Liikmesriigid ei ole olukorra parandamisel 
olnud võrdselt edukad ning seetõttu on ka 
tulemused väga erinevad. Olukord on 
oluliselt rohkem paranenud sellistes 
liikmesriikides, kus on kehtestatud siduvad 
meetmed. Erinevused liikmesriikide vahel 
süvenevad tulevikus tõenäoliselt veelgi, 
sest liikmesriigid rakendavad naiste 
osaluse suurendamiseks äriühingute 
juhtorganites väga erinevaid 

(11) Naiste osakaal äriühingute 
juhtorganites suureneb väga aeglaselt ning 
viimastel aastatel on keskmine aastane 
kasv olnud vaid 0,6 protsendipunkti.
Liikmesriigid ei ole olukorra parandamisel 
olnud võrdselt edukad ning seetõttu on ka 
tulemused väga erinevad. Olukord on 
oluliselt rohkem paranenud sellistes 
liikmesriikides, kus on kehtestatud siduvad 
meetmed. Erinevused liikmesriikide vahel 
süvenevad tulevikus tõenäoliselt veelgi, 
sest liikmesriigid rakendavad naiste 
osaluse suurendamiseks äriühingute 
juhtorganites väga erinevaid 
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lähenemisviise. lähenemisviise. Liikmesriigid peaksid 
seetõttu vahetama teavet ja parimaid 
tavasid, mille eesmärk on saavutada 
paremaid tulemusi soolist 
võrdõiguslikkust edendavate meetmete 
võtmisega.

Or. it

Muudatusettepanek 54
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Juhtivatele ametikohtadele 
pürgivad naised kohtavad endiselt 
takistusi, eelkõige tingimuste puudumist 
töö- ja eraelu ühitamiseks. Seetõttu tuleks 
võtta meetmeid töötavate emade 
abistamiseks, näiteks pakkudes äriühingu 
poolt päevahoiuteenuseid.

Or. it

Muudatusettepanek 55
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegune olukord, kus enamikus 
liikmesriikides puudub juhtorganisse 
võetavate isikute kvalifikatsiooninõuete ja 
valikumenetluse läbipaistvus, takistab 
olulisel määral parema soolise tasakaalu 

(13) Praegune olukord, kus enamikus 
liikmesriikides puudub juhtorganisse 
võetavate isikute kvalifikatsiooninõuete ja 
valikumenetluse läbipaistvus, takistab 
olulisel määral parema soolise tasakaalu 
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kujunemist juhtorganite liikmeskonnas ja 
mõjutab negatiivselt nii juhtorganite 
liikmete karjääri ja liikumisvabadust kui ka
investorite otsuseid. Läbipaistvuse 
puudumine ei võimalda potentsiaalsetel 
kandidaatidel kandideerida juhtorganitesse, 
kus nende kutseoskusi kõige rohkem vaja 
oleks, ega vaidlustada sooliselt kallutatud 
valikuid, piirates sel viisil nende 
liikumisvabadust siseturul. Investoritel 
omakorda on mitmesugused 
investeerimisstrateegiad, mis eeldavad ka 
teavet juhtorgani liikmete oskuste ja 
pädevuse kohta. Juhtorganite liikmete 
läbipaistvamad kvalifikatsiooninõuded ja 
valikumenetlused võimaldavad investoritel 
paremini hinnata äriühingu äristrateegiat ja 
teha kaalutletud otsuseid.

kujunemist juhtorganite liikmeskonnas ja 
mõjutab negatiivselt nii juhtorganite 
liikmete karjääri ja liikumisvabadust
tööturul kui ka nende 
investeerimisotsuseid. Läbipaistvuse 
puudumine ei võimalda potentsiaalsetel 
kandidaatidel kandideerida juhtorganitesse, 
kus nende kutseoskusi kõige rohkem vaja 
oleks, ega vaidlustada sooliselt kallutatud 
valikuid, piirates sel viisil nende 
liikumisvabadust siseturul. Investoritel 
omakorda on mitmesugused 
investeerimisstrateegiad, mis eeldavad ka 
teavet juhtorgani liikmete oskuste ja 
pädevuse kohta. Juhtorganite liikmete 
läbipaistvamad kvalifikatsiooninõuded ja 
valikumenetlused võimaldavad investoritel 
paremini hinnata äriühingu äristrateegiat ja 
teha kaalutletud otsuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegune olukord, kus enamikus 
liikmesriikides puudub juhtorganisse 
võetavate isikute kvalifikatsiooninõuete ja 
valikumenetluse läbipaistvus, takistab 
olulisel määral parema soolise tasakaalu 
kujunemist juhtorganite liikmeskonnas ja 
mõjutab negatiivselt nii juhtorganite 
liikmete karjääri ja liikumisvabadust kui ka 
investorite otsuseid. Läbipaistvuse 
puudumine ei võimalda potentsiaalsetel 
kandidaatidel kandideerida juhtorganitesse, 
kus nende kutseoskusi kõige rohkem vaja 
oleks, ega vaidlustada sooliselt kallutatud 
valikuid, piirates sel viisil nende 
liikumisvabadust siseturul. Investoritel 
omakorda on mitmesugused 

(13) Praegune olukord, kus enamikus 
liikmesriikides puudub juhtorganisse 
võetavate isikute kvalifikatsiooninõuete ja 
valikumenetluse läbipaistvus, takistab 
olulisel määral parema soolise tasakaalu 
kujunemist juhtorganite liikmeskonnas ja 
mõjutab negatiivselt nii juhtorganite 
liikmete karjääri ja liikumisvabadust kui ka 
investorite otsuseid. Läbipaistvuse 
puudumine ei võimalda potentsiaalsetel 
kandidaatidel kandideerida juhtorganitesse, 
kus nende kutseoskusi kõige rohkem vaja 
oleks, ega vaidlustada sooliselt kallutatud 
valikuid, piirates sel viisil nende 
liikumisvabadust siseturul. Investoritel 
omakorda on mitmesugused 
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investeerimisstrateegiad, mis eeldavad ka 
teavet juhtorgani liikmete oskuste ja 
pädevuse kohta. Juhtorganite liikmete 
läbipaistvamad kvalifikatsiooninõuded ja 
valikumenetlused võimaldavad investoritel 
paremini hinnata äriühingu äristrateegiat ja 
teha kaalutletud otsuseid.

investeerimisstrateegiad, mis eeldavad ka 
teavet juhtorgani liikmete oskuste ja 
pädevuse kohta. Juhtorganite liikmete 
läbipaistvamad kvalifikatsiooninõuded ja 
valikumenetlused võimaldavad investoritel 
paremini hinnata äriühingu äristrateegiat ja 
teha kaalutletud otsuseid. Seetõttu on 
oluline, et juhtorgani liikmeks määramise 
menetlused oleksid selged ja läbipaistvad 
ning et kandidaate hinnataks objektiivselt 
nende individuaalsete omaduste põhjal, 
sõltumata soolisest kuuluvusest.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, 
mis võimaldaksid kohustada selliseid 
börsil noteeritud äriühinguid, kus puudub 
sooline tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise 
tasakaalu saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
juhtorganite liikmete valikumenetlust ja 
nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, vaid kohustada 
selliseid börsil noteeritud äriühinguid, kus 
puudub sooline tasakaal, kohandama oma 
töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlusi, nii et oleks 
tagatud sooline tasakaal juhtorgani 
liikmete seas. Üksnes ELi tasandi 
meetmega on võimalik tõhusalt tagada 
konkurentsipõhised võrdsed võimalused 
kogu liidus ja ära hoida probleeme 
igapäevases äritegevuses.
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete töölevõtmise, 
valiku ja ametissenimetamise menetlusi ja
nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid ja riigi osalusega 
äriühinguid, kus puudub sooline tasakaal,
kohandama oma töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlusi, muu 
hulgas võttes juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on
osutunud vajalikuks kehtestada teatavad 
miinimumnõuded, mis võimaldaksid 
kohustada selliseid börsil noteeritud 
äriühinguid, kus puudub sooline tasakaal, 
võtma tegevjuhtkonda mittekuuluva 
juhtorgani liikme ametissenimetamise üle 
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aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

otsustamisel aluseks kandidaatide 
kvalifikatsiooni objektiivne 
võrdlushinnang, mis hõlmab sobivust, 
pädevust ja ametialast suutlikkust; see on 
vajalik soolise tasakaalu saavutamiseks 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas. Üksnes ELi tasandi 
meetmega on võimalik tõhusalt tagada 
konkurentsipõhised võrdsed võimalused 
kogu liidus ja ära hoida probleeme 
igapäevases äritegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on 
võimalik tõhusalt tagada 
konkurentsipõhised võrdsed võimalused 
kogu liidus ja ära hoida probleeme 
igapäevases äritegevuses.

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandideerimistaotlustele kutsuva 
ametikoha vabanemise teate ja
kandidaatide kvalifikatsiooni objektiivne 
võrdlushinnang, mis hõlmab sobivust, 
pädevust ja ametialast suutlikkust; see on 
vajalik soolise tasakaalu saavutamiseks 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas. Üksnes ELi tasandi 
meetmega on võimalik tõhusalt tagada 
konkurentsipõhised võrdsed võimalused 
kogu liidus ja ära hoida probleeme 
igapäevases äritegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
küll juhtorganite liikmete valikumenetlust 
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ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad miinimumnõuded, mis 
võimaldaksid kohustada selliseid börsil 
noteeritud äriühinguid, kus puudub sooline 
tasakaal, võtma tegevjuhtkonda 
mittekuuluva juhtorgani liikme 
ametissenimetamise üle otsustamisel 
aluseks kandidaatide kvalifikatsiooni 
objektiivne võrdlushinnang, mis hõlmab 
sobivust, pädevust ja ametialast 
suutlikkust; see on vajalik soolise tasakaalu 
saavutamiseks tegevjuhtkonda
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.
Üksnes ELi tasandi meetmega on võimalik 
tõhusalt tagada konkurentsipõhised 
võrdsed võimalused kogu liidus ja ära 
hoida probleeme igapäevases äritegevuses.

ja nende kvalifikatsiooninõudeid 
reguleerivaid siseriiklikke eeskirju kõigis 
üksikasjades ühtlustada, ent siiski on vaja 
kehtestada teatavad ühised
miinimumnõuded, mis võimaldaksid 
kohustada selliseid börsil noteeritud 
äriühinguid, kus puudub sooline tasakaal, 
võtma tegevjuhtkonda mittekuuluva 
juhtorgani liikme ametissenimetamise üle 
otsustamisel aluseks kandidaatide 
kvalifikatsiooni objektiivne 
võrdlushinnang, mis hõlmab sobivust, 
pädevust ja ametialast suutlikkust; see on 
vajalik soolise tasakaalu saavutamiseks 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas. Üksnes ELi tasandi 
meetmega on võimalik tõhusalt tagada 
konkurentsipõhised võrdsed võimalused 
kogu liidus ja ära hoida probleeme 
igapäevases äritegevuses.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” kinnitati, et 
naissoost töötajate osaluse suurendamine 
aitab kaasa majanduskasvu edendamisele 
ning rahvastikuprobleemide lahendamisele 
Euroopas. Strateegia põhieesmärk on 
tagada 2020. aastaks 20–64 aastaste naiste 
ja meeste 75 % tööhõive määr ning seda on 
võimalik saavutada ainult juhul, kui selgelt 
järgitakse sugudevahelise võrdsuse 
põhimõtet ning tehakse kõik selleks, et 
kõrvaldada tõkked, mis takistavad naiste 
osalemist tööturul. Praegune majanduskriis 

(15) Tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” kinnitati, et 
naissoost töötajate osaluse suurendamine 
aitab kaasa majanduskasvu edendamisele 
ning rahvastikuprobleemide lahendamisele 
Euroopas. Strateegia põhieesmärk on 
tagada 2020. aastaks 20–64 aastaste naiste 
ja meeste 75 % tööhõive määr ning seda on 
võimalik saavutada ainult juhul, kui selgelt 
järgitakse sugudevahelise võrdsuse 
põhimõtet ning tehakse kõik selleks, et 
kõrvaldada tõkked, mis takistavad naiste 
osalemist tööturul. Praegune majanduskriis 
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on suurendanud Euroopa üha kasvavat 
vajadust tugineda teadmistele, oskustele ja 
innovatsioonile ning kasutada täiel määral 
ära kogu olemasolev võimekusressurss.
Eeldatakse, et naiste osaluse suurendamisel 
majandusotsuste tegemisel, eelkõige
äriühingute juhtorganites, on ka laiem 
positiivne mõju, mis suurendab naiste 
tööhõive määra asjaomastes äriühingutes ja 
majandustegevuses üldiselt.

on suurendanud Euroopa üha kasvavat 
vajadust tugineda teadmistele, oskustele ja 
innovatsioonile ning kasutada täiel määral 
ära kogu olemasolev võimekusressurss.
Eeldatakse, et naiste osaluse suurendamisel 
majandusotsuste tegemisel, nii äriühingute 
juhtorganites kui ka äriühingu kõikidel 
juhtimistasanditel, on ka laiem positiivne 
mõju, mis suurendab naiste tööhõive määra 
asjaomastes äriühingutes ja 
majandustegevuses üldiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” kinnitati, et 
naissoost töötajate osaluse suurendamine 
aitab kaasa majanduskasvu edendamisele 
ning rahvastikuprobleemide lahendamisele 
Euroopas. Strateegia põhieesmärk on 
tagada 2020. aastaks 20–64 aastaste naiste 
ja meeste 75 % tööhõive määr ning seda on 
võimalik saavutada ainult juhul, kui selgelt 
järgitakse sugudevahelise võrdsuse 
põhimõtet ning tehakse kõik selleks, et 
kõrvaldada tõkked, mis takistavad naiste 
osalemist tööturul. Praegune majanduskriis 
on suurendanud Euroopa üha kasvavat 
vajadust tugineda teadmistele, oskustele ja 
innovatsioonile ning kasutada täiel määral 
ära kogu olemasolev võimekusressurss.
Eeldatakse, et naiste osaluse suurendamisel 
majandusotsuste tegemisel, eelkõige 
äriühingute juhtorganites, on ka laiem 
positiivne mõju, mis suurendab naiste 
tööhõive määra asjaomastes äriühingutes ja 
majandustegevuses üldiselt.

(15) Tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” kinnitati, et 
naissoost töötajate osaluse suurendamine 
aitab kaasa majanduskasvu edendamisele 
ning rahvastikuprobleemide lahendamisele 
Euroopas. Strateegia põhieesmärk on 
tagada 2020. aastaks 20–64 aastaste naiste 
ja meeste 75 % tööhõive määr ning seda on 
võimalik saavutada ainult juhul, kui selgelt 
järgitakse sugudevahelise võrdsuse 
põhimõtet ning tehakse kõik selleks, et 
kõrvaldada tõkked, mis takistavad naiste 
osalemist tööturul, sh erinevad eeskirjad ja 
sellest tulenev puudulik töötajate liikuvus 
ELis. Praegune majanduskriis on 
suurendanud Euroopa üha kasvavat 
vajadust tugineda teadmistele, oskustele ja 
innovatsioonile ning kasutada täiel määral 
ära kogu olemasolev võimekusressurss.
Eeldatakse, et naiste osaluse suurendamisel 
majandusotsuste tegemisel, eelkõige 
äriühingute juhtorganites, on ka laiem 
positiivne mõju, mis suurendab naiste 
tööhõive määra asjaomastes äriühingutes ja 
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majandustegevuses üldiselt.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seega peaks EL püstitama eesmärgi 
suurendada naiste osalust äriühingu 
juhtorganites, et edendada majanduskasvu 
ning suurendada Euroopa äriühingute 
konkurentsivõimet ning saavutada tööturul 
tegelik sooline võrdõiguslikkus. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks positiivse 
erikohtlemise suhtes kehtestada 
miinimumnõuded selliste siduvate 
meetmete vormis, mille ülesandeks on 
saavutada börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite soolise koosseisu 
kvantitatiivne eesmärk, arvestades, et 
kõnealust või sellega sarnanevat vahendit 
kasutanud liikmesriigid ja muud riigid on 
saavutanud kõige paremaid tulemusi 
majandusotsuste tegemisel osalevate naiste 
osakaalu suurendamisel.

(16) Seega peaks EL püstitama eesmärgi 
suurendada kõigis liikmesriikides naiste 
osalust äriühingu juhtorganites, et 
edendada majanduskasvu, soodustada 
liikuvust tööturul ning suurendada 
Euroopa äriühingute konkurentsivõimet 
ning saavutada tööturul tegelik sooline 
võrdõiguslikkus. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks positiivse 
erikohtlemise suhtes kehtestada 
miinimumnõuded selliste siduvate 
meetmete vormis, mille ülesandeks on 
saavutada börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite soolise koosseisu 
kvantitatiivne eesmärk, arvestades, et 
kõnealust või sellega sarnanevat vahendit 
kasutanud liikmesriigid ja muud riigid on 
saavutanud kõige paremaid tulemusi 
majandusotsuste tegemisel osalevate naiste 
osakaalu suurendamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seega peaks EL püstitama eesmärgi (16) Seega peaks EL püstitama eesmärgi 
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suurendada naiste osalust äriühingu 
juhtorganites, et edendada majanduskasvu 
ning suurendada Euroopa äriühingute 
konkurentsivõimet ning saavutada tööturul 
tegelik sooline võrdõiguslikkus. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks positiivse 
erikohtlemise suhtes kehtestada 
miinimumnõuded selliste siduvate 
meetmete vormis, mille ülesandeks on 
saavutada börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite soolise koosseisu 
kvantitatiivne eesmärk, arvestades, et 
kõnealust või sellega sarnanevat vahendit 
kasutanud liikmesriigid ja muud riigid on 
saavutanud kõige paremaid tulemusi 
majandusotsuste tegemisel osalevate naiste 
osakaalu suurendamisel.

suurendada naiste osalust äriühingu 
juhtorganites, et edendada majanduskasvu 
ning suurendada Euroopa äriühingute 
konkurentsivõimet ning saavutada tööturul 
tegelik sooline võrdõiguslikkus. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks positiivse 
erikohtlemise suhtes kehtestada 
miinimumnõuded selliste siduvate 
meetmete vormis, mille ülesandeks on 
saavutada börsil noteeritud äriühingute ja 
riigi osalusega äriühingute juhtorganite 
soolise koosseisu kvantitatiivne eesmärk, 
arvestades, et kõnealust või sellega 
sarnanevat vahendit kasutanud 
liikmesriigid ja muud riigid on saavutanud 
kõige paremaid tulemusi majandusotsuste 
tegemisel osalevate naiste osakaalu 
suurendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEd) suhtes, nii nagu need 
on määratletud komisjoni 6. mai 2003. 
aasta soovituses 2003/361/EÜ mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta, isegi kui tegemist on 
börsil noteeritud äriühingutega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on üldsusele hästi tuntud ning 
neid võetakse oma sektoris eeskujuks. Oma majandusliku tähtsuse ja sotsiaalse vastutuse tõttu 
peaksid vähemalt kõik börsil noteeritud äriühingud järgima käesoleva direktiivi nõudeid.
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Muudatusettepanek 69
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEd) suhtes, nii nagu need on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta, isegi kui tegemist on 
börsil noteeritud äriühingutega.

(18) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEd) suhtes, nii nagu need on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta, isegi kui tegemist on 
börsil noteeritud äriühingutega. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada ka börsil 
noteeritud väikese turukapitalisatsiooniga 
äriühingute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEd) suhtes, nii nagu need on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta, isegi kui tegemist on 
börsil noteeritud äriühingutega.

(18) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEd) suhtes, nii nagu need on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta, isegi kui tegemist on 
börsil noteeritud äriühingutega, kuid 
liikmesriikidel tuleks kehtestada kord 
VKEde toetamiseks ja stimuleerimiseks, et 
märkimisväärselt parandada soolist 
tasakaalu kõigil juhtimistasanditel ja 
juhtorganites.
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada ainult 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, et tasakaalustada 
omavahel vajadus suurendada naiste 
osalust äriühingute juhtorganites ja 
vajadus võimalikult vähe sekkuda 
äriühingu igapäevasesse juhtimisse. Kuna 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad juhtorgani 
liikmed täidavad järelevalveülesandeid, 
on ka lihtsam leida kvalifitseeritud 
kandidaate väljaspool äriühingut ning 
enamasti ka väljaspool sektorit, milles 
äriühing tegutseb; see kaalutlus on 
oluline selliste valdkondade puhul, kus 
üks sugudest on töötajaskonnas eriti 
alaesindatud.

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada kõikide
juhtorgani liikmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada ainult
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, et tasakaalustada 
omavahel vajadus suurendada naiste 
osalust äriühingute juhtorganites ja 
vajadus võimalikult vähe sekkuda 
äriühingu igapäevasesse juhtimisse. Kuna 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad juhtorgani 
liikmed täidavad järelevalveülesandeid, 
on ka lihtsam leida kvalifitseeritud 
kandidaate väljaspool äriühingut ning 
enamasti ka väljaspool sektorit, milles 
äriühing tegutseb; see kaalutlus on 
oluline selliste valdkondade puhul, kus 
üks sugudest on töötajaskonnas eriti 
alaesindatud.

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada kõikide
tegevjuhtkonda kuuluvate ja
mittekuuluvate juhtorgani liikmete suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
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eesmärke tuleks kohaldada ainult
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, et tasakaalustada 
omavahel vajadus suurendada naiste 
osalust äriühingute juhtorganites ja 
vajadus võimalikult vähe sekkuda 
äriühingu igapäevasesse juhtimisse. Kuna 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad juhtorgani 
liikmed täidavad järelevalveülesandeid, 
on ka lihtsam leida kvalifitseeritud 
kandidaate väljaspool äriühingut ning 
enamasti ka väljaspool sektorit, milles 
äriühing tegutseb; see kaalutlus on 
oluline selliste valdkondade puhul, kus 
üks sugudest on töötajaskonnas eriti 
alaesindatud.

eesmärke tuleks kohaldada peamiselt
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, kuid tuleks ette näha ka 
stiimulid soolise tasakaalu parandamiseks 
tegevjuhtkonda kuuluvate juhtorgani 
liikmete seas.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada ainult 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, et tasakaalustada omavahel 
vajadus suurendada naiste osalust 
äriühingute juhtorganites ja vajadus 
võimalikult vähe sekkuda äriühingu 
igapäevasesse juhtimisse. Kuna 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad juhtorgani 
liikmed täidavad järelevalveülesandeid, on 
ka lihtsam leida kvalifitseeritud kandidaate 
väljaspool äriühingut ning enamasti ka 

(20) Kõikide juhtimissüsteemide puhul 
eristatakse tegevjuhtkonna liikmeid, kes 
osalevad äriühingu igapäevases juhtimises, 
ning tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, kes ei osale äriühingu 
igapäevases juhtimises, kuid täidavad 
järelevalveülesandeid. Käesolevas 
direktiivis sätestatud kvantitatiivseid 
eesmärke tuleks kohaldada ainult 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete suhtes, et tasakaalustada omavahel 
vajadus suurendada naiste osalust 
äriühingute juhtorganites ja vajadus 
võimalikult vähe sekkuda äriühingu 
igapäevasesse juhtimisse, kuid 
liikmesriigid peaksid julgustama ja 
stimuleerima äriühinguid, et need 
kohaldaksid käesoleva direktiivi sätteid ka 
äriühingu tegevjuhtkonna ja kõigi 
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väljaspool sektorit, milles äriühing 
tegutseb; see kaalutlus on oluline selliste 
valdkondade puhul, kus üks sugudest on 
töötajaskonnas eriti alaesindatud.

juhtimistasandite suhtes. Kuna 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad juhtorgani 
liikmed täidavad järelevalveülesandeid, on 
ka lihtsam leida kvalifitseeritud kandidaate 
väljaspool äriühingut ning enamasti ka 
väljaspool sektorit, milles äriühing 
tegutseb; see kaalutlus on oluline selliste 
valdkondade puhul, kus üks sugudest on 
töötajaskonnas eriti alaesindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Mitmes liikmesriigis on võimalus või 
kohustus määrata või valida teatav osa 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest äriühingu töötajate ja/või 
töötajate organisatsiooni liikmete hulgast 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi õiguse 
või tavadega. Käesolevas direktiivis 
sätestatud kvantitatiivseid eesmärke tuleks 
kohaldada kõikide tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete, kaasa 
arvatud töötajate esindajate suhtes.
Asjaomased liikmesriigid peaksid välja 
töötama kõnealuste eesmärkide täitmiseks 
vajalikud praktilised menetlused, võttes 
arvesse asjaolu, et tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka 
kuuluvad ka mõned töötajate esindajad.

(21) Mitmes liikmesriigis on võimalus või 
kohustus määrata või valida teatav osa 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest äriühingu töötajate ja/või 
töötajate organisatsiooni liikmete hulgast 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi õiguse 
või tavadega. Käesolevas direktiivis
sätestatud kvantitatiivseid eesmärke tuleks 
kohaldada kõikide tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete, kaasa 
arvatud töötajate esindajate suhtes.
Asjaomased liikmesriigid peaksid riigi 
tasandil välja töötama kõnealuste 
eesmärkide täitmiseks vajalikud praktilised 
menetlused, olles tööturu partneritega 
hoolikalt ja põhjalikult konsulteerinud ja
võttes arvesse asjaolu, et tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka 
kuuluvad ka mõned töötajate esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama 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. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 %
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest
juhtorgani liikmetest alaesindatud soost.
See eesmärk kehtib põhimõtteliselt üksnes
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu ja riigi osalusega 
äriühingu juhtorgani liikmete hulgas on 
alaesindatud soost liikmeid vähem kui 40 
%, peaks ta kohandama asjaomaste 
ametikohtade töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlusi, kasutades
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.
Seega on käesoleva direktiivi eesmärk, et 
nimetatud kuupäevaks oleks vähemalt 40 
% juhtorgani liikmetest alaesindatud soost.
See eesmärk kehtib põhimõtteliselt üksnes 
juhtorgani liikmete üldise soolise tasakaalu 
kohta ja seda ei võeta arvesse igal 
üksikjuhul, kui toimub konkreetse liikme 
valimine nais- ja meessoost kandidaatide 
hulgast. Eeskätt ei takista see kedagi 
kandideerimast juhtorgani liikme kohale 
ega sunni äriühinguid ega aktsionäre 
valima teatavat isikut juhtorgani liikmeks.
Seega on endiselt äriühingute ja 
aktsionäride otsustada, kes juhtorgani 
liikmeks sobib.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama 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. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 % 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest alaesindatud soost. See eesmärk 
kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu juhtorgani liikmete 
hulgas on alaesindatud soost liikmeid 
vähem kui 40 %, peaks ta kasutama 
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. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 % 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest alaesindatud soost. See eesmärk 
kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama 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. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 % 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest alaesindatud soost. See eesmärk 
kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama 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. Kuna äriühingute 
õigus on liikmesriigiti erinev, võivad 
liikmesriigid otsustada artikli 4 lõikes 1 
kehtestatud menetlusnõudeid mitte 
kohaldada sellistel juhtudel, kus osanike 
koosolek on esitanud juhtorgani liikmete 
kandidaadid samal osanike koosolekul, 
mil toimub valimine. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 % 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest alaesindatud soost. See eesmärk 
kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama 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. Seega on käesoleva 
direktiivi eesmärk, et nimetatud 
kuupäevaks oleks vähemalt 40 % 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani 
liikmetest alaesindatud soost. See eesmärk 
kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingutele 
tuleks panna kohustus kehtestada 
asjakohased menetlused, mille abil täita 
konkreetsed eesmärgid oma juhtorganite 
soolise koosseisu suhtes. Kui börsil 
noteeritud äriühingu tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas 
on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 
40 %, peaks ta kasutama asjaomaste 
ametikohtade täitmisel
kandideerimistaotluste esitamisele 
kutsuvat ametikoha vabanemise teadet ja
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.
Seega on käesoleva direktiivi eesmärk, et 
nimetatud kuupäevaks oleks vähemalt 40 
% tegevjuhtkonda mittekuuluvatest 
juhtorgani liikmetest alaesindatud soost.
See eesmärk kehtib põhimõtteliselt üksnes 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete üldise soolise tasakaalu kohta ja 
seda ei võeta arvesse igal üksikjuhul, kui 
toimub konkreetse liikme valimine nais- ja 
meessoost kandidaatide hulgast. Eeskätt ei 
takista see kedagi kandideerimast 
juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriigid rakendavad valitsevat 
mõju börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute suhtes komisjoni 16. novembri 
2006. aasta direktiivi 2006/111/EÜ
(liikmesriikide ja riigi osalusega 
äriühingute vaheliste finantssuhete 
läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate 
finantsläbipaistvuse kohta) artikli 2 punkti 
b tähenduses. Sellest valitsevast mõjust 
tulenevalt on liikmesriikide käsutuses 
vahendid, mis aitavad vajalikke muudatusi 
kiiremini ellu viia. Seepärast tuleks 
kõnealuste äriühingute suhtes kehtestada 
varasem tähtaeg nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, mille kohaselt vähemalt 40 
% tegevjuhtkonda mittekuuluvatest
juhtorgani liikmetest peavad olema 
alaesindatud soost.

(23) Liikmesriigid rakendavad valitsevat 
mõju riigi osalusega äriühingute suhtes 
komisjoni 16. novembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/111/EÜ (liikmesriikide ja 
riigi osalusega äriühingute vaheliste 
finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate 
ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta) 
artikli 2 punkti b tähenduses. Sellest 
valitsevast mõjust tulenevalt on 
liikmesriikide käsutuses vahendid, mis 
aitavad vajalikke muudatusi kiiremini ellu 
viia. Seepärast tuleks kõnealuste 
äriühingute suhtes kehtestada varasem 
tähtaeg nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
mille kohaselt vähemalt 40 % juhtorgani 
liikmetest peavad olema alaesindatud 
soost.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriigid rakendavad valitsevat 
mõju börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute suhtes komisjoni 16. novembri 
2006. aasta direktiivi 2006/111/EÜ
(liikmesriikide ja riigi osalusega 
äriühingute vaheliste finantssuhete 
läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate 
finantsläbipaistvuse kohta) artikli 2 punkti 
b tähenduses. Sellest valitsevast mõjust 
tulenevalt on liikmesriikide käsutuses 
vahendid, mis aitavad vajalikke muudatusi 
kiiremini ellu viia. Seepärast tuleks 

(23) Liikmesriigid rakendavad valitsevat 
mõju börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute suhtes komisjoni 16. novembri 
2006. aasta direktiivi 2006/111/EÜ
(liikmesriikide ja riigi osalusega 
äriühingute vaheliste finantssuhete 
läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate 
finantsläbipaistvuse kohta) artikli 2 punkti 
b tähenduses. Sellest valitsevast mõjust 
tulenevalt on liikmesriikide käsutuses 
vahendid, mis aitavad vajalikke muudatusi 
kiiremini ellu viia. Seepärast tuleks 
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kõnealuste äriühingute suhtes kehtestada 
varasem tähtaeg nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, mille kohaselt vähemalt 40 
% tegevjuhtkonda mittekuuluvatest 
juhtorgani liikmetest peavad olema 
alaesindatud soost.

kõnealuste äriühingute suhtes kehtestada 
varasem tähtaeg nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, mille kohaselt vähemalt 40 
% tegevjuhtkonda mittekuuluvatest
juhtorgani liikmetest peavad olema 
alaesindatud soost, ning liikmesriigid 
peaksid julgustama ja stimuleerima 
kõnealuseid äriühinguid, et need 
kohaldaksid käesoleva direktiivi sätteid 
äriühingu tegevjuhtkonna ja kõigi 
juhtimistasandite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Metoodika, mille alusel määratakse 
kindlaks tegevjuhtkonda mittekuuluvate
juhtorgani liikmete arv, mis on vajalik 
eespool nimetatud eesmärgi täitmiseks, 
nõuab täiendavat täpsustamist, sest 
enamiku juhtorganite suurus on selline, et 
matemaatiliselt on võimalik saavutada 
ainult 40 %st väiksem või suurem osakaal.
Seepärast peaks kõnealuse eesmärgi 
täitmiseks vajalik juhtorgani liikmete arv 
olema osakaalult võimalikult lähedal 40 %-
le. Samas ei tohiks börsil noteeritud 
äriühinguid kohustada määrama 
alaesindatud soost juhtorgani liikmeid 
pooltele või enamatele tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
ametikohtadele, et vältida varem 
üleesindatud soo diskrimineerimist. Seega 
peaksid alaesindatud soo esindajad saama 
näiteks vähemalt ühe kolmest või neljast
tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani 
liikme kohast, vähemalt kaks viiest või 
kuuest ning vähemalt kolm seitsmest või 

(24) Metoodika, mille alusel määratakse 
kindlaks juhtorgani liikmete arv, mis on 
vajalik eespool nimetatud eesmärgi 
täitmiseks, nõuab täiendavat täpsustamist, 
sest enamiku juhtorganite suurus on 
selline, et matemaatiliselt on võimalik 
saavutada ainult 40 %st väiksem või 
suurem osakaal. Seepärast peaks kõnealuse 
eesmärgi täitmiseks vajalik juhtorgani 
liikmete arv olema osakaalult võimalikult 
lähedal 40 %-le. Samas ei tohiks börsil 
noteeritud äriühinguid ja riigi osalusega 
äriühinguid kohustada määrama 
alaesindatud soost juhtorgani liikmeid
enam kui pooltele tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
ametikohtadele, et vältida varem 
üleesindatud soo diskrimineerimist. Seega 
peaksid alaesindatud soo esindajad saama 
näiteks vähemalt ühe kolmest 
tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani 
liikme kohast, vähemalt kaks neljast, viiest 
või kuuest ning vähemalt kolm seitsmest 
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kaheksast sellisest liikmekohast. või kaheksast sellisest liikmekohast.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt eespool nimetatud
kohtulahenditele peavad liikmesriigid 
tagama, et kui valitakse parima 
kvalifikatsiooniga kandidaate 
tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani 
liikme ametikohale, tuleb kasutada 
kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni 
võrdlevat analüüsi eelnevalt kindlaks 
määratud, selgete, neutraalselt sõnastatud 
ja üheselt mõistetavate kriteeriumide 
alusel. Näiteks võiksid äriühingud 
valikukriteeriumidena rakendada erialast 
kogemust juhtival või järelevalvealasel 
ametikohal, teadmisi mõnes asjaomases 
valdkonnas – näiteks rahanduses, kogemusi 
kontrolli ja personalijuhtimise valdkonnas, 
juhiomadusi ja suhtlemisoskust ning 
võrgustike loomise oskust. Alaesindatud
soost kandidaati tuleks eelistada juhul, 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.

(26) Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklile 23 ja vajaduse korral 
asjakohastele kohtulahenditele peaksid
liikmesriigid tagama läbipaistvuse 
töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlustes, järgides 
harta artiklites 7 ja 8 sätestatud eraelu 
puutumatust seoses isikuandmete 
töötlemisega. Näiteks võiksid äriühingud 
valikukriteeriumidena rakendada erialast 
kogemust juhtival või järelevalvealasel 
ametikohal, teadmisi mõnes asjaomases 
valdkonnas – näiteks rahanduses, kogemusi 
kontrolli ja personalijuhtimise valdkonnas, 
juhiomadusi ja suhtlemisoskust ning 
võrgustike loomise oskust. Alaesindatud 
soost kandidaati tuleks eelistada juhul, kui 
ta on vastassoost kandidaadiga võrdne
vähemalt pädevuse poolest. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et äriühingud, kes ei ole 
direktiivi peamise eesmärgi saavutamise 
suunas edenenud, avaldaksid täiendavat 
teavet oma poliitika kohta töölevõtmise, 
valiku ja ametissenimetamise valdkonnas
ning esitaksid eelkõige konkreetsed kavad 
soolise tasakaalu parandamiseks oma 
juhtorganites.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt eespool nimetatud 
kohtulahenditele peavad liikmesriigid 
tagama, et kui valitakse parima 
kvalifikatsiooniga kandidaate 
tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani 
liikme ametikohale, tuleb kasutada kõikide 
kandidaatide kvalifikatsiooni võrdlevat 
analüüsi eelnevalt kindlaks määratud, 
selgete, neutraalselt sõnastatud ja üheselt 
mõistetavate kriteeriumide alusel. Näiteks 
võiksid äriühingud valikukriteeriumidena 
rakendada erialast kogemust juhtival või 
järelevalvealasel ametikohal, teadmisi 
mõnes asjaomases valdkonnas – näiteks 
rahanduses, kogemusi kontrolli ja 
personalijuhtimise valdkonnas, 
juhiomadusi ja suhtlemisoskust ning 
võrgustike loomise oskust. Alaesindatud 
soost kandidaati tuleks eelistada juhul, 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.

(26) Vastavalt eespool nimetatud 
kohtulahenditele peavad liikmesriigid 
tagama, et kui valitakse parima 
kvalifikatsiooniga kandidaate 
tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani 
liikme ametikohale, tuleb kasutada
kandideerimistaotluste esitamisele 
kutsuvat ametikoha vabanemise teadet ja
kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni 
võrdlevat analüüsi eelnevalt kindlaks 
määratud, selgete, neutraalselt sõnastatud 
ja üheselt mõistetavate kriteeriumide 
alusel. Näiteks võiksid äriühingud 
valikukriteeriumidena rakendada erialast 
kogemust juhtival või järelevalvealasel 
ametikohal, teadmisi mõnes asjaomases 
valdkonnas – näiteks rahanduses, kogemusi 
kontrolli ja personalijuhtimise valdkonnas, 
juhiomadusi ja suhtlemisoskust ning 
võrgustike loomise oskust. Alaesindatud 
soost kandidaati tuleks eelistada juhul, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Juhtorgani liikmete töölevõtmise ja (27) Juhtorgani liikmete töölevõtmise ja 
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määramise metoodika erineb nii 
liikmesriikide kui ka äriühingute lõikes.
Üks võimalus on teha eelvalik enne 
kandidaatide tutvustamist aktsionäride 
koosolekul (seda võib teha näiteks 
ametissenimetamise komisjon), kuid 
juhtorgani liikme võivad ametisse määrata 
ka konkreetsed aktsionärid või toimub 
aktsionäride koosolekul hääletus 
konkreetse kandidaadi või kandidaatide 
nimekirja üle. Kandidaatide valimise 
suhtes kehtestatud nõuded tuleks täita 
valimismenetluse asjakohases etapis 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
seadustega ning asjaomase börsil 
noteeritud äriühingu põhikirjaga. Selles 
suhtes nähakse käesoleva direktiiviga ette 
üksnes valikumenetluse miinimumnõuete 
ühtlustamine, mis võimaldab kohaldada 
Euroopa Kohtu kohtulahendites 
sätestatud tingimusi, et saavutada eesmärk 
muuta börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite koosseis sooliselt
tasakaalustatumaks.

määramise metoodika erineb nii 
liikmesriikide kui ka äriühingute lõikes.
Üks võimalus on teha eelvalik enne 
kandidaatide tutvustamist aktsionäride 
koosolekul (seda võib teha näiteks 
ametissenimetamise komisjon), kuid 
juhtorgani liikme võivad ametisse määrata 
ka konkreetsed aktsionärid või toimub 
aktsionäride koosolekul hääletus 
konkreetse kandidaadi või kandidaatide 
nimekirja üle. Seega võetakse käesolevas 
õigusaktis arvesse valikumenetluste 
erinevused, kuid rõhutatakse samal ajal, 
et kõnealustes menetlustes tuleb teha 
muudatusi juhtorganites naiste osaluse 
suurendamist käsitleva eesmärgi 
saavutamiseks. Kandidaatide valimise 
suhtes kehtestatud nõuded tuleks täita 
valimismenetluse asjakohases etapis 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
seadustega ning asjaomase börsil 
noteeritud äriühingu põhikirjaga. Selles 
suhtes võimaldab käesolev direktiiv
valikumenetluse erinevusi, et saavutada 
eesmärk muuta börsil noteeritud 
äriühingute juhtorganite koosseis sooliselt
tasakaalustatumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kui kandidaatide eelvalik põhineb 
valimisel või hääletusel (nt töötajate või 
nende esindajate poolt), tuleb kogu 
protsessi vältel menetlused vastavusse viia 
juhtorganis suurema soolise tasakaalu 
saavutamise eesmärgiga, tagades samal 
ajal, et nimetatud menetluste käigus 
valitava juhtorgani liikme sugu ei ole 
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mingil juhul etteantud. 

Or. en

Muudatusettepanek 87
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada soolist tasakaalu börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganite liikmete 
hulgas ja sel viisil aidata ellu viia meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on 
tunnistatud üheks liidu põhiõiguseks.
Seepärast peaksid börsil noteeritud 
äriühingud mitteeduka kandidaadi vastava 
taotluse korral avaldama nii valiku aluseks 
olnud kvalifikatsioonikriteeriumid kui ka 
nende kriteeriumide objektiivse 
võrdlushinnangu ja, kui see on asjakohane, 
kaalutlused, mille põhjal otsustati selle 
kandidaadi kasuks, kes ei olnud 
alaesindatud soost. Nimetatud piirangute 
seadmine harta artiklites 7 ja 8 sätestatud 
eraelu puutumatusele seoses isikuandmete 
töötlemisega ja kohustuse kehtestamine, 
mille kohaselt börsil noteeritud äriühingud 
peavad esitama mitteedukale kandidaadile 
tema taotluse korral kõnealust teavet, on 
vajalikud ja kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning vastavad üldist huvi 
pakkuvatele eesmärkidele. Seepärast on 
need kooskõlas piirangute suhtes kehtivate 
nõuetega, mis on sätestatud harta artikli 52 
lõikes 1, ja Euroopa Kohtu asjakohaste 
kohtulahenditega.

(28) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada soolist tasakaalu börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganite liikmete 
hulgas ja sel viisil aidata ellu viia meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on 
tunnistatud üheks liidu põhiõiguseks.
Seepärast peaksid börsil noteeritud 
äriühingud mitteeduka kandidaadi vastava 
taotluse korral avaldama võimaluse korral
nii valiku aluseks olnud 
kvalifikatsioonikriteeriumid kui ka nende 
kriteeriumide objektiivse võrdlushinnangu 
ja, kui see on asjakohane, kaalutlused, 
mille põhjal otsustati selle kandidaadi 
kasuks, kes ei olnud alaesindatud soost.
Avalikustamiskohustust ei kohaldata 
juhul, kui selline avalikustamine seaks 
ohtu ametisaladusi või oleks võimatu 
seetõttu, et valitud juhtorgani liige esitati 
osanike poolt. Nimetatud piirangute 
seadmine harta artiklites 7 ja 8 sätestatud 
eraelu puutumatusele seoses isikuandmete 
töötlemisega ja kohustuse kehtestamine, 
mille kohaselt börsil noteeritud äriühingud 
peavad esitama mitteedukale kandidaadile 
tema taotluse korral kõnealust teavet, on 
vajalikud ja kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning vastavad üldist huvi 
pakkuvatele eesmärkidele. Seepärast on 
need kooskõlas piirangute suhtes kehtivate 
nõuetega, mis on sätestatud harta artikli 52 
lõikes 1, ja Euroopa Kohtu asjakohaste 
kohtulahenditega.
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Muudatusettepanek 88
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada soolist tasakaalu börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganite liikmete 
hulgas ja sel viisil aidata ellu viia meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on 
tunnistatud üheks liidu põhiõiguseks.
Seepärast peaksid börsil noteeritud 
äriühingud mitteeduka kandidaadi vastava 
taotluse korral avaldama nii valiku aluseks 
olnud kvalifikatsioonikriteeriumid kui ka 
nende kriteeriumide objektiivse 
võrdlushinnangu ja, kui see on asjakohane, 
kaalutlused, mille põhjal otsustati selle 
kandidaadi kasuks, kes ei olnud 
alaesindatud soost. Nimetatud piirangute 
seadmine harta artiklites 7 ja 8 sätestatud 
eraelu puutumatusele seoses isikuandmete 
töötlemisega ja kohustuse kehtestamine, 
mille kohaselt börsil noteeritud äriühingud 
peavad esitama mitteedukale kandidaadile 
tema taotluse korral kõnealust teavet, on 
vajalikud ja kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning vastavad üldist huvi 
pakkuvatele eesmärkidele. Seepärast on 
need kooskõlas piirangute suhtes kehtivate 
nõuetega, mis on sätestatud harta artikli 52 
lõikes 1, ja Euroopa Kohtu asjakohaste 
kohtulahenditega.

(28) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada soolist tasakaalu börsil 
noteeritud äriühingute ja riigi osalusega 
äriühingute juhtorganite liikmete hulgas ja 
sel viisil aidata ellu viia meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on 
tunnistatud üheks liidu põhiõiguseks.
Seepärast peaksid börsil noteeritud 
äriühingud ja riigi osalusega äriühingud
mitteeduka kandidaadi vastava taotluse 
korral avaldama nii töölevõtmise, valiku
või ametissenimetamise aluseks olnud 
kvalifikatsioonikriteeriumid kui ka nende 
kriteeriumide objektiivse võrdlushinnangu 
ja, kui see on asjakohane, kaalutlused, 
mille põhjal otsustati selle kandidaadi 
kasuks, kes ei olnud alaesindatud soost.
Nimetatud piirangute seadmine harta 
artiklites 7 ja 8 sätestatud eraelu 
puutumatusele seoses isikuandmete 
töötlemisega ja kohustuse kehtestamine, 
mille kohaselt börsil noteeritud äriühingud
ja riigi osalusega äriühingud peavad 
esitama mitteedukale kandidaadile tema 
taotluse korral kõnealust teavet, on 
vajalikud ja kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning vastavad üldist huvi 
pakkuvatele eesmärkidele. Seepärast on 
need kooskõlas piirangute suhtes kehtivate 
nõuetega, mis on sätestatud harta artikli 52 
lõikes 1, ja Euroopa Kohtu asjakohaste 
kohtulahenditega.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kui alaesindatud soost mitteedukas 
kandidaat teeb kindlaks, et tal oli liikmeks 
määratud vastassoost kandidaadiga võrdne 
kvalifikatsioon, tuleks kõnealuselt börsil 
noteeritud äriühingult nõuda, et ta 
tõendaks tehtud valiku õiguspärasust.

(29) Kui alaesindatud soost mitteedukas 
kandidaat teeb kindlaks, et tal oli liikmeks 
määratud vastassoost kandidaadiga võrdne 
kvalifikatsioon, tuleks kõnealuselt 
äriühingult või ettevõtjalt nõuda, et ta 
tõendaks tehtud valiku õiguspärasust.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis võivad muu 
hulgas hõlmata haldustrahve ning 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete määramise või valimise kehtetuks 
tunnistamist kohtorganite poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on 
vastuolus artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud siseriiklike sätetega.

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis ei või aga
hõlmata haldustrahve ning tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
määramise või valimise kehtetuks 
tunnistamist kohtorganite poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on 
vastuolus artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud siseriiklike sätetega. Artikli 4 
lõigetes 1 ja 7 ette nähtud eesmärkide 
täitmata jätmine ei tähenda käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud siseriiklike 
õigusaktide sätete rikkumist ning selle 
suhtes ei kohaldata sanktsioone.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis võivad muu 
hulgas hõlmata haldustrahve ning 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete määramise või valimise kehtetuks 
tunnistamist kohtorganite poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on 
vastuolus artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud siseriiklike sätetega.

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis võivad muu 
hulgas hõlmata haldustrahve ning 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete määramise või valimise kehtetuks 
tunnistamist kohtorganite poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on 
vastuolus artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud siseriiklike sätetega, ning tõsiste ja 
korduvate rikkumiste korral pädeva 
kohtuorgani nõutud sundlaialisaatmist, 
mis on täielikult kooskõlas nõuetekohaste 
menetluslike kaitsemeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis võivad muu 
hulgas hõlmata haldustrahve ning
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete määramise või valimise kehtetuks 
tunnistamist kohtorganite poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on 
vastuolus artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud siseriiklike sätetega.

(30) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi nõuete rikkumise puhuks ette 
nägema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad sanktsioonid, mis võivad muu 
hulgas hõlmata haldustrahve ning 
juhtorgani liikmete määramise või valimise 
kehtetuks tunnistamist kohtorganite poolt, 
juhul kui kõnealune määramine või 
valimine on vastuolus artikli 4 lõike 1 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätetega.
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Muudatusettepanek 93
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna töötajaskonna soolisel 
koosseisul on otsene mõju alaesindatud 
soost kandidaatide olemasolule, võivad
liikmesriigid ette näha, et juhul kui 
alaesindatud soost töötajaid on alla 10 
protsendi töötajaskonnast, ei pea 
asjaomane äriühing käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärki täitma.

(31) Liikmesriigid võivad ette näha, et 
juhul kui alaesindatud soost töötajaid on 
alla 10 protsendi töötajaskonnast, ei pea 
asjaomane äriühing käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärki täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kuna börsil noteeritud äriühingud 
peaksid püüdma suurendada alaesindatud 
soo osakaalu kõigil otsuste tegemisega 
seotud ametikohtadel, võivad liikmesriigid 
ette näha, et käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, kui 
börsil noteeritud äriühing tõendab, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, olenemata 
sellest, kas tegemist on tegevjuhtkonna
liikme või tegevjuhtkonda mittekuulva 
liikmega.

(32) Kuna börsil noteeritud äriühingud 
peaksid püüdma suurendada alaesindatud 
soo osakaalu kõigil otsuste tegemisega 
seotud ametikohtadel, võivad liikmesriigid 
ette näha, et käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, kui 
börsil noteeritud äriühing tõendab, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, tingimusel 
et see määrosa hõlmab nii tegevjuhtkonna
liikmeid kui ka tegevjuhtkonda
mittekuulvaid liikmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Lisaks meetmetele, mis on seotud 
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.

(33) Lisaks stiimulitele, mis on seotud 
tegevjuhtkonda kuuluvate 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 ning riigi 
osalusega äriühingute puhul 1.
jaanuariks 2018. Selliste kohustuste 
eesmärk on saavutada konkreetse äriühingu 
soolise tasakaalu parandamisel 
käegakatsutavat edu.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud esitaksid 
liikmeriigi pädevale asutusele igal aastal 
teabe oma juhtorganite soolise koosseisu 
kohta ning selle kohta, kuidas on kulgenud 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide täitmine, et oleks võimalik 
hinnata iga börsil noteeritud äriühingu 
edusamme juhtorgani liikmete soolise 
tasakaalu saavutamisel. See teave tuleks 

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud esitaksid 
liikmeriigi pädevale asutusele igal aastal 
teabe oma juhtorganite soolise koosseisu 
kohta ning selle kohta, kuidas on kulgenud 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide täitmine, et oleks võimalik 
hinnata iga börsil noteeritud äriühingu 
edusamme juhtorgani liikmete soolise 
tasakaalu saavutamisel. See teave tuleks 
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avaldada ja, kui asjaomane äriühing ei ole 
eesmärki saavutanud, tuleb aruandesse 
märkida, missuguseid meetmeid on 
äriühing eesmärgi täitmiseks juba võtnud ja 
missuguseid meetmeid kavatseb ta võtta 
edaspidi.

avaldada asjakohases ja kergesti 
juurdepääsetavas vormis aastaaruandes ja 
veebilehel, ning kui asjaomane äriühing ei 
ole eesmärki saavutanud, tuleb aruandesse
täpselt märkida, missuguseid meetmeid on 
äriühing eesmärgi täitmiseks juba võtnud ja 
missuguseid meetmeid kavatseb ta võtta 
edaspidi.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud esitaksid 
liikmeriigi pädevale asutusele igal aastal 
teabe oma juhtorganite soolise koosseisu 
kohta ning selle kohta, kuidas on kulgenud 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide täitmine, et oleks võimalik 
hinnata iga börsil noteeritud äriühingu 
edusamme juhtorgani liikmete soolise 
tasakaalu saavutamisel. See teave tuleks 
avaldada ja, kui asjaomane äriühing ei ole 
eesmärki saavutanud, tuleb aruandesse 
märkida, missuguseid meetmeid on 
äriühing eesmärgi täitmiseks juba võtnud ja 
missuguseid meetmeid kavatseb ta võtta 
edaspidi.

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud esitaksid 
liikmeriigi pädevale asutusele igal aastal 
teabe oma juhtorganite soolise koosseisu 
kohta ning selle kohta, kuidas on kulgenud 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide täitmine, et oleks võimalik 
hinnata iga börsil noteeritud äriühingu 
edusamme juhtorgani liikmete soolise 
tasakaalu saavutamisel. See teave tuleks 
avaldada kogu ELis, ning kui asjaomane 
äriühing ei ole eesmärki saavutanud, tuleb 
aruandesse märkida, missuguseid 
meetmeid on äriühing eesmärgi täitmiseks 
juba võtnud ja missuguseid meetmeid 
kavatseb ta võtta edaspidi.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud esitaksid 
liikmeriigi pädevale asutusele igal aastal 
teabe oma juhtorganite soolise koosseisu 
kohta ning selle kohta, kuidas on kulgenud 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide täitmine, et oleks võimalik 
hinnata iga börsil noteeritud äriühingu 
edusamme juhtorgani liikmete soolise 
tasakaalu saavutamisel. See teave tuleks 
avaldada ja, kui asjaomane äriühing ei ole 
eesmärki saavutanud, tuleb aruandesse 
märkida, missuguseid meetmeid on 
äriühing eesmärgi täitmiseks juba võtnud ja 
missuguseid meetmeid kavatseb ta võtta 
edaspidi.

(34) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
börsil noteeritud äriühingud ja riigi 
osalusega äriühingud esitaksid liikmeriigi 
pädevale asutusele igal aastal teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta ning 
selle kohta, kuidas on kulgenud käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide täitmine, 
et oleks võimalik hinnata iga börsil 
noteeritud äriühingu ja riigi osalusega 
äriühingu edusamme juhtorgani liikmete 
soolise tasakaalu saavutamisel. See teave 
tuleks avaldada ja kui asjaomane äriühing 
ei ole eesmärki saavutanud, tuleb 
aruandesse märkida, missuguseid 
meetmeid on äriühing eesmärgi täitmiseks 
juba võtnud ja missuguseid meetmeid 
kavatseb ta võtta edaspidi.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 olema 

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 olema 
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alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 % või 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 7 
osutatud üks kolmandik. Samuti tuleks 
selles seoses asjakohastena arvesse võtta 
näiteks selliseid iseregulatsiooni 
meetmeid, mille eesmärk on naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 olema 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 olema 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %. Komisjon 
peaks andma hinnangu, kas käesoleva 
direktiivi eesmärkide täitmise suunas on 
piisavalt edenetud. Kui teatavas 
liikmesriigis ei ole edusammud 
küllaldased, jõustuvad selle liikmesriigi 
suhtes automaatselt käesoleva direktiivi 
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sätted. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2018 olema 
alaesindatud soost liikmete osakaal
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
rakendada ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuete asemel kõnealuseid 
meetmeid, kui nad suudavad tõendada, et 
võetud meetmed võimaldavad samavõrra 
saavutada eesmärki, mille kohaselt peab 
börsil noteeritud äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja riigi 
osalusega äriühingute puhul hiljemalt 1. 
jaanuariks 2018 olema alaesindatud soost 
liikmete osakaal juhtorgani liikmete hulgas 
vähemalt 40 %.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Samal ajal kui mõned liikmesriigid on 
kehtestanud eeskirju või toetanud 
iseregulatsiooni, mille puhul on saavutatud 

(37) Samal ajal kui mõned liikmesriigid on 
kehtestanud eeskirju või toetanud 
iseregulatsiooni, mille puhul on saavutatud 
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erinevaid tulemusi, ei ole enamik 
liikmesriike võtnud ühtegi meedet ega 
ilmutanud valmisolekut tegutseda viisil, 
mis võiks olukorda piisaval määral 
parandada. Prognoosid, mis põhinevad nii 
varasemaid kui ka praeguseid suundumusi 
ja kavatsusi käsitleva teabe igakülgsel 
analüüsil, näitavad, et lähemas tulevikus ei 
saavuta liikmesriigid eraldi tegutsedes 
käesoleva direktiivi eesmärki tagada kogu 
liidus sugude tasakaalustatud esindatus
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas. Arvestades eespool 
nimetatud asjaolusid ja seda, et naiste ja 
meeste esindatus äriühingute juhtorganites 
on liikmesriigiti väga erinev, tuleb soolise 
tasakaalu parandamiseks kõikide ELi 
äriühingute juhtorganites kohaldada ühist 
lähenemisviisi; peale selle on soolise 
võrdõiguslikkuse, konkurentsivõime ja 
majanduskasvu potentsiaali võimalik 
paremini saavutada ELi tasandil kui 
liikmesriikide algatuste kaudu, mis 
erinevad üksteisest nii ulatuse, taotluste kui 
ka tulemuslikkuse poolest. Kuna 
liikmesriigid ei suuda käesoleva direktiivi 
eesmärke piisaval määral saavutada ning 
need on oma ulatuse ja mõju tõttu paremini 
saavutatavad liidu tasandil, võib liit vastu 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega.

erinevaid tulemusi, ei ole enamik 
liikmesriike võtnud ühtegi meedet ega 
ilmutanud valmisolekut tegutseda viisil, 
mis võiks olukorda piisaval määral 
parandada. Prognoosid, mis põhinevad nii 
varasemaid kui ka praeguseid suundumusi 
ja kavatsusi käsitleva teabe igakülgsel 
analüüsil, näitavad, et lähemas tulevikus ei 
saavuta liikmesriigid eraldi tegutsedes 
käesoleva direktiivi eesmärki tagada kogu 
liidus sugude tasakaalustatud esindatus 
juhtorgani liikmete seas. Arvestades 
eespool nimetatud asjaolusid ja seda, et 
naiste ja meeste esindatus äriühingute 
juhtorganites on liikmesriigiti väga erinev, 
tuleb soolise tasakaalu parandamiseks 
kõikide ELi äriühingute juhtorganites 
kohaldada ühist lähenemisviisi; peale selle 
on soolise võrdõiguslikkuse, 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
potentsiaali võimalik paremini saavutada 
ELi tasandil kui liikmesriikide algatuste 
kaudu, mis erinevad üksteisest nii ulatuse, 
taotluste kui ka tulemuslikkuse poolest.
Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke piisaval määral 
saavutada ning need on oma ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutatavad liidu 
tasandil, võib liit vastu võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
piirdub käesolev direktiiv ühiste

(38) Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
piirdub käesolev direktiiv ühiste 
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põhimõtete ja eesmärkide seadmisega ega 
lähe kaugemale sellest, mis on vajalik 
nende eesmärkide saavutamiseks.
Liikmesriikidele antakse piisavalt vabadust 
otsustada, kuidas oleks kõige parem 
saavutada käesoleva direktiivi eesmärke, 
võttes arvesse asjaomases liikmesriigis 
valitsevat olukorda, eelkõige juhtorgani 
liikmete töölevõtmise eeskirju ja tavasid.
Käesolev direktiiv ei piira äriühingute 
vabadust määrata ametisse kõige kõrgema 
kvalifikatsiooniga liikmed ning tagab 
kõikidele börsil noteeritud äriühingutele 
piisavalt pika kohanemisperioodi.

põhimõtete ja eesmärkide seadmisega ega 
lähe kaugemale sellest, mis on vajalik 
nende eesmärkide saavutamiseks.
Liikmesriikidele antakse piisavalt vabadust 
otsustada, kuidas oleks kõige parem 
saavutada käesoleva direktiivi eesmärke, 
võttes arvesse asjaomases liikmesriigis 
valitsevat olukorda, eelkõige juhtorgani 
liikmete töölevõtmise eeskirju ja tavasid.
Käesolev direktiiv ei piira äriühingute 
vabadust määrata ametisse kõige kõrgema 
kvalifikatsiooniga liikmed ning tagab 
kõikidele börsil noteeritud äriühingutele ja 
riigi osalusega äriühingutele piisavalt 
pika kohanemisperioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt peaks börsil noteeritud 
äriühingutele seatud eesmärk olema 
ajaliselt piiratud ning kehtima vaid 
niikaua, kuni on jõutud kestlike 
tulemusteni soolise tasakaalu eesmärgi 
saavutamisel äriühingute juhtorganites. 
Seepärast peaks komisjon käesoleva 
direktiivi kohaldamist korrapäraselt läbi 
vaatama ning esitama aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Käesolev 
direktiiv peaks kehtima kuni 31. 
detsembrini 2028. Komisjon peaks 
direktiivi nõuete täitmise läbivaatamise 
järel hindama, kas direktiivi kehtivust on 
vaja pikendada.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, 
rakendades selleks meetmeid, mis aitavad 
kiirendada soolise tasakaalu saavutamist, 
andes samas äriühingutele piisavalt aega 
vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute ja riigi osalusega 
äriühingute juhtorgani liikmete seas, 
rakendades selleks meetmeid, mis aitavad 
kiirendada soolise tasakaalu saavutamist, 
andes samas äriühingutele piisavalt aega 
vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, 
rakendades selleks meetmeid, mis aitavad 
kiirendada soolise tasakaalu saavutamist, 
andes samas äriühingutele piisavalt aega 
vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute juhtorgani liikmete 
seas, rakendades selleks meetmeid, mis 
aitavad kiirendada soolise tasakaalu 
saavutamist, andes samas äriühingutele 
piisavalt aega vajalike ümberkorralduste 
tegemiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Minodora Cliveti
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, 
rakendades selleks meetmeid, mis aitavad 
kiirendada soolise tasakaalu saavutamist, 
andes samas äriühingutele piisavalt aega 
vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mille eesmärk on tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, rakendades selleks 
meetmeid, mis aitavad kiirendada soolise 
tasakaalu saavutamist, andes samas 
äriühingutele piisavalt aega vajalike 
ümberkorralduste tegemiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 108
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „börsil noteeritud äriühing” –
liikmesriigis asutatud äriühing, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 14 tähenduses;

(1) „börsil noteeritud äriühing” –
liikmesriigis asuv äriühing, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 14 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8
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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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „väikse turukapitalisatsiooniga 
börsil noteeritud äriühing” – äriühing, 
mille turukapitalisatsioon on alla 150 
miljoni euro;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
väljajätmine
Käesolevat direktiivi ei kohaldata väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) suhtes.
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Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on üldsusele hästi tuntud ning 
neid võetakse oma sektoris eeskujuks. Oma majandusliku tähtsuse ja sotsiaalse vastutuse tõttu 
peaksid vähemalt kõik börsil noteeritud äriühingud järgima käesoleva direktiivi nõudeid.

Muudatusettepanek 112
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
väljajätmine

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
hõlmamine

Or. ro

Selgitus

Arvestades asjaolu, et naiste tegelemist ettevõtlusega tunnistatakse ja toetatakse, tuleks 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul soolist tasakaalu parandada.

Muudatusettepanek 113
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat direktiivi kohaldatakse
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
(VKEde) suhtes.

Or. ro

Muudatusettepanek 114
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat direktiivi ei kohaldata väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde)
ning artikli 2 punkti 8 alapunktis a 
määratletud väikse 
turukapitalisatsiooniga börsil noteeritud 
äriühingute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgid tegevjuhtkonda mittekuuluvate
juhtorgani liikmete suhtes

Eesmärgid juhtorgani liikmete suhtes

Or. de

Muudatusettepanek 116
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

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 

1. Liikmesriigid tagavad, et need börsil 
noteeritud äriühingud, kelle juhtorgani 
liikmete hulgas on alaesindatud soost 
liikmeid vähem kui 40 %, kohandavad 
oma kõigi juhtorgani liikmete 
töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlusi selliselt, et
panustada tõhusalt nimetatud 
osalusmäära saavutamisse hiljemalt 1. 
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sõnastatud ja üheselt mõistetavatel 
kriteeriumidel, et saavutada kavandatud 
osalusmäär hiljemalt 1. jaanuariks 2020,
börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

jaanuariks 2020 või börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingute puhul hiljemalt 1. 
jaanuariks 2018.

Liikmesriigid tagavad, et börsil noteeritud 
äriühingud teevad vajalikud kohandused 
töölevõtmise, eelvaliku, valiku ja 
ametissenimetamise protsessi kõigis 
etappides. Eelkõige tagavad liikmesriigid, 
et äriühingud valivad juhtorganite 
liikmete kandidaadid sooliselt 
tasakaalustatud valikurühmast. 
Kui valikumenetlus toimub kandidaatide 
kvalifikatsiooni võrdleva analüüsi põhjal, 
tagavad liikmesriigid, et kõnealused 
kohandused hõlmavad eelnevalt kindlaks 
määratud, selgete, neutraalselt sõnastatud 
ja üheselt mõistetavate kriteeriumide 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

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 juhtorgani 
liikmete hulgas on alaesindatud soost 
liikmeid vähem kui 40 %, kohandavad 
oma töölevõtmise, valiku ja 
ametissenimetamise menetlused ning 
langetavad otsused kõikide kandidaatide 
kvalifikatsiooni võrdleva analüüsi põhjal,
lähtudes eelnevalt kindlaks määratud,
selgetest, neutraalselt sõnastatud ja üheselt
mõistetavatest kriteeriumidest, et 
saavutada kavandatud osalusmäär hiljemalt 
1. jaanuariks 2020 või börsil noteeritud 
riigi osalusega äriühingute puhul hiljemalt 
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1. jaanuariks 2018.

Liikmesriigid võivad ette näha, et lõikes 1 
sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, kui 
börsil noteeritud äriühingud ja riigi 
osalusega äriühingud tõendavad, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, tingimusel 
et see osalusmäär hõlmab nii 
tegevjuhtkonna liikmeid kui ka 
tegevjuhtkonda mittekuulvaid liikmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

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 %, võtavad 
meetmeid, mille eesmärk on abistada 
selliseid äriühinguid asjaomaste 
ametikohtade täitmisel kõikide 
kandidaatide kvalifikatsiooni võrdleva
analüüsi põhjal, tuginedes eelnevalt 
kindlaks määratud, selgetele, neutraalselt 
sõnastatud ja üheselt mõistetavatele 
kriteeriumidele ning lähtudes eesmärgist
saavutada kavandatud osalusmäär hiljemalt 
1. jaanuariks 2020, börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingute puhul aga hiljemalt 
1. jaanuariks 2018.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et äriühingud kehtestaksid vajalikud meetmed täieliku kooskõla tagamiseks 



AM\936360ET.doc 53/78 PE510.793v01-00

ET

kehtivate ELi diskrimineerimisvastaste õigusaktide sisu ja vaimuga. Ent tähtis on ka 
selgitada, et väljakujunenud õigustavadest kinnipidamine iseenesest ei taga eesmärgiks 
seatud tulemuse ehk asjaomase määrosa saavutamist.

Muudatusettepanek 119
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

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 %, kasutavad 
asjaomaste ametikohtade täitmisel kõikide 
kandidaatide kvalifikatsiooni võrdlevat 
analüüsi, mis põhineb eelnevalt kindlaks 
määratud, selgetel, neutraalselt sõnastatud 
ja üheselt mõistetavatel kriteeriumidel, 
eesmärgiga saavutada kavandatud 
osalusmäär hiljemalt 1. jaanuariks 2020, 
börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

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 

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 
kandideerimistaotluste esitamisele 
kutsuvat ametikoha vabanemise teadet ja 
kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni 
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ja üheselt mõistetavatel kriteeriumidel, et 
saavutada kavandatud osalusmäär hiljemalt 
1. jaanuariks 2020, börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingute puhul aga hiljemalt 
1. jaanuariks 2018.

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.

Or. en

Selgitus

Selleks et positiivne tegevusmudel toimiks, on protsessi esimeses etapis vaja rohkem 
läbipaistvust. Võimalikud kandidaadid peavad olema teadlikud, et peagi vabaneb ametikoht 
ja võimalik on kandideerida või huvi avaldada. Vastasel juhul oleks raske avaldust 
õigeaegselt esitada, üheselt mõistetaval viisil oma kandidatuur üles seada ja menetlust 
üldiselt järgida. See muudaks omakorda keeruliseks õiguslikult põhjendatud kaebuse 
esitamise, kui asjad lähevad valesti.

Muudatusettepanek 121
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada lõiget 
1 mitte kohaldada juhtudel, kui 
aktsionäride koosolek esitab juhtorgani 
liikmete kandidaadid samal aktsionäride 
koosolekul, kus toimub valimine.

Or. en

Selgitus

Äriühinguõiguse mõne süsteemi puhul (nt Soome, Rootsi) võib aktsionäride koosolek 
otsustada, et esitab kandidaadid aktsionäride koosolekul, kus toimub valimine. Sel juhul ei ole 
võimalik läbi viia lõikes 1 nõutavat võrdlevat analüüsi.

Muudatusettepanek 122
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

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 vähemalt 40%.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

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. Juhtorgani liikmete arv, mis on vajalik 
lõikes 1 osutatud eesmärgi täitmiseks, peab 
olema osakaalult võimalikult lähedal 40 %-
le, aga mitte üle 50 %.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

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

Or. de
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Muudatusettepanek 125
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

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 ja kooskõlas Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 23 lõikega 
2, et juhtorgani liikmete töölevõtmisel,
valimisel ja ametissenimetamisel
eelistatakse alaesindatud soost pädevat 
kandidaati, välja arvatud juhul, kui 
objektiivne hinnang, mille andmisel 
arvestatakse kõiki kriteeriume, kallutab 
tulemuse vastassoo esindaja kasuks.

Pädevusel põhineva valikumenetluse 
puhul tuleb eelistada alaesindatud soost 
kandidaati neil juhtudel, kui kandidaadil 
on vastassoost kandidaadiga vähemalt 
samaväärne kvalifikatsioon nii 
sobilikkuse, pädevuse kui ka ametialase 
suutlikkuse poolest.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

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, 

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, 
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pädevuse kui ka ametialase suutlikkuse 
poolest ning kui objektiivne hinnang, mille 
andmisel arvestatakse kõiki konkreetseid 
kandidaate iseloomustavaid kriteeriume, ei 
kalluta tulemust vastassoo esindaja kasuks.

pädevuse kui ka ametialase suutlikkuse 
poolest ning kui objektiivne hinnang, mille 
andmisel arvestatakse kõiki konkreetseid 
kandidaate iseloomustavaid kriteeriume, ei 
kalluta tulemust vastassoo esindaja kasuks. 
Seepärast peavad valikukriteeriumid 
olema selged, läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad.

Or. it

Muudatusettepanek 127
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud kohustuvad 
mitteeduka kandidaadi vastava taotluse 
korral avaldama need 
kvalifikatsioonikriteeriumid, mille põhjal 
valik tehti, kõnealuste kriteeriumide 
objektiivse võrdlushinnangu ja, kui see on 
asjakohane, kaalutlused, mille põhjal 
otsustati vastassoost kandidaadi kasuks.

4. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud ja riigi osalusega äriühingud 
kohustuvad mitteeduka kandidaadi vastava 
taotluse korral avaldama need 
kvalifikatsioonikriteeriumid, mille põhjal 
töölevõtmine, valik või 
ametissemääramine tehti, kõnealuste 
kriteeriumide objektiivse võrdlushinnangu 
ja, kui see on asjakohane, kaalutlused, 
mille põhjal otsustati vastassoost 
kandidaadi kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud kohustuvad 
mitteeduka kandidaadi vastava taotluse 

4. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud kohustuvad 
mitteeduka kandidaadi vastava taotluse 
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korral avaldama need 
kvalifikatsioonikriteeriumid, mille põhjal 
valik tehti, kõnealuste kriteeriumide 
objektiivse võrdlushinnangu ja, kui see on 
asjakohane, kaalutlused, mille põhjal 
otsustati vastassoost kandidaadi kasuks.

korral avaldama need 
kvalifikatsioonikriteeriumid, mille põhjal 
valik tehti, kõnealuste kriteeriumide 
objektiivse võrdlushinnangu ja, kui see on 
asjakohane, kaalutlused, mille põhjal 
otsustati vastassoost kandidaadi kasuks. 
Avalikustamiskohustust ei kohaldata 
juhul, kui avalikustamine seaks ohtu 
ametisaladusi või kui valitud juhtorgani 
liikme esitasid aktsionärid, mis teeks 
avalikustamise võimatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et juhul kui alaesindatud soost 
mitteedukas kandidaat teeb kindlaks 
asjaolud, millest võib järeldada, et tal oli 
liikmeks määratud vastassoost 
kandidaadiga võrdne kvalifikatsioon, on 
asjaomane börsil noteeritud äriühing 
kohustatud tõendama, et lõikes 3 esitatud 
nõuet ei ole rikutud.

5. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
nõudmaks, et börsil noteeritud äriühingud
näitaksid, et nende ametissemääramine 
on läbi viidud kooskõlas lõikes 3 
sätestatud nõudega, eelkõige juhtudel, kui 
alaesindatud soost mitteedukas kandidaat 
teeb kindlaks asjaolud, millest võib 
järeldada, et tal oli liikmeks määratud 
vastassoost kandidaadiga võrdne 
kvalifikatsioon.

Or. en

Selgitus

On oluline, et äriühingud peaksid kinni nõuetest, mis on sätestatud lõikes 3. Seepärast peaks 
tekst keskenduma sellele, et äriühingud täidaksid nõudeid, mitte aga äriühingutele 
tõendamiskohustuse panemisele erandjuhtudel.

Muudatusettepanek 130
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et juhul kui alaesindatud soost 
mitteedukas kandidaat teeb kindlaks 
asjaolud, millest võib järeldada, et tal oli 
liikmeks määratud vastassoost 
kandidaadiga võrdne kvalifikatsioon, on 
asjaomane börsil noteeritud äriühing 
kohustatud tõendama, et lõikes 3 esitatud 
nõuet ei ole rikutud.

5. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et juhul kui alaesindatud soost 
mitteedukas kandidaat teeb kindlaks 
asjaolud, millest võib järeldada, et tal oli 
liikmeks määratud vastassoost 
kandidaadiga võrdne kvalifikatsioon, on 
asjaomane börsil noteeritud äriühing või 
riigi osalusega äriühing kohustatud 
tõendama, et lõikes 3 esitatud nõuet ei ole 
rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 132
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad ette näha, et lõikes 
1 sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, 
kui börsil noteeritud äriühing tõendab, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, olenemata 
sellest, kas tegemist on tegevjuhtkonna 
liikme või tegevjuhtkonda mittekuulva 
liikmega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad ette näha, et lõikes 
1 sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, kui 
börsil noteeritud äriühing tõendab, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, olenemata 
sellest, kas tegemist on tegevjuhtkonna 
liikme või tegevjuhtkonda mittekuulva 
liikmega.

7. Liikmesriigid võivad ette näha, et lõikes 
1 sätestatud eesmärk loetakse täidetuks, kui 
börsil noteeritud äriühing tõendab, et 
alaesindatud soost liikmetega on täidetud 
vähemalt üks kolmandik kõikidest 
juhtorgani liikmete kohtadest, olenemata 
sellest, kas tegemist on tegevjuhtkonna 
liikme või tegevjuhtkonda mittekuulva 
liikmega. Ühe kolmandiku eesmärgi 
täitmiseks vajalik arv peab olema 
osakaalult võimalikult lähedal ühele 
kolmandikule.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud võtavad seoses 
soolise tasakaalu saavutamisega 
tegevjuhtkonna liikmete seas 
individuaalsed kohustused, mis täidetakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020, börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

1. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud võtavad seoses 
soolise tasakaalu saavutamisega 
tegevjuhtkonna liikmete seas 
individuaalsed kohustused, mis täidetakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020, riigi osalusega 
äriühingute puhul aga hiljemalt 1. 
jaanuariks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud võtavad seoses 
soolise tasakaalu saavutamisega 
tegevjuhtkonna liikmete seas 
individuaalsed kohustused, mis täidetakse
hiljemalt 1. jaanuariks 2020, börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

1. Liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud võtavad seoses 
soolise tasakaalu saavutamisega 
tegevjuhtkonna liikmete seas 
individuaalsed lisakohustused kooskõlas 
artiklis 4 kirjeldatud menetlustega.

Selliste kohustuste eesmärk on saavutada 
konkreetseid edusamme parema soolise
tasakaalu saavutamiseks hiljemalt 1. 
jaanuariks 2020, börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingute puhul aga hiljemalt 
1. jaanuariks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud esitaksid liikmesriigi 
pädevale asutusele alates [kaks aastat 
pärast vastuvõtmist] korra aastas teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta, 
eristades seejuures tegevjuhtkonna liikmeid 
ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, ning meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning teeksid 
selle teabe asjakohasel viisil üldsusele 
kättesaadavaks oma veebilehel.

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud esitaksid liikmesriigi 
pädevale asutusele alates [kaks aastat 
pärast vastuvõtmist] korra aastas oma 
aastaaruandes teabe oma juhtorganite 
soolise koosseisu kohta, eristades seejuures 
tegevjuhtkonna liikmeid ja tegevjuhtkonda 
mittekuuluvaid juhtorgani liikmeid, ning 
tehtud edusammude ja meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ja vajaduse 
korral kõigi ametissenimetatud juhtorgani 
liikmete soolise koosseisu kohta 
võrdlusperioodil, ning teeksid selle teabe 
asjakohasel viisil üldsusele kättesaadavaks 
oma veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud esitaksid liikmesriigi
pädevale asutusele alates [kaks aastat 
pärast vastuvõtmist] korra aastas teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta, 
eristades seejuures tegevjuhtkonna liikmeid 
ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, ning meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning teeksid 
selle teabe asjakohasel viisil üldsusele 
kättesaadavaks oma veebilehel.

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud esitaksid liikmesriigi 
pädevale asutusele alates [kaks aastat 
pärast vastuvõtmist] korra aastas teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta, 
eristades seejuures tegevjuhtkonna liikmeid 
ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, ning meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning teeksid 
selle teabe asjakohasel viisil ja hõlpsalt
üldsusele kättesaadavaks oma 
aastaaruandes ja veebilehel.
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Or. en

Muudatusettepanek 138
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud esitaksid liikmesriigi 
pädevale asutusele alates [kaks aastat 
pärast vastuvõtmist] korra aastas teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta, 
eristades seejuures tegevjuhtkonna liikmeid 
ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, ning meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning teeksid 
selle teabe asjakohasel viisil üldsusele 
kättesaadavaks oma veebilehel.

2. Liikmesriigid nõuavad, et börsil 
noteeritud äriühingud ja riigi osalusega 
äriühingud esitaksid liikmesriigi pädevale 
asutusele alates [kaks aastat pärast 
vastuvõtmist] korra aastas teabe oma 
juhtorganite soolise koosseisu kohta, 
eristades seejuures tegevjuhtkonna liikmeid 
ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid 
juhtorgani liikmeid, ning meetmete kohta, 
mis on võetud artikli 4 lõikes 1 ja 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning teeksid 
selle teabe asjakohasel viisil üldsusele 
kättesaadavaks oma veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui börsil noteeritud äriühing ei täida 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud eesmärke või 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt võetud 
individuaalseid kohustusi, tuleb käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud teabesse lisada ka 
eesmärkide või kohustuste täitmata jätmise 
põhjused ning kirjeldada meetmeid, mida 
asjaomane äriühing on eesmärkide või 
kohustuste täitmiseks võtnud või kavatseb 

3. Kui börsil noteeritud äriühing ei täida 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud eesmärke või 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt võetud 
individuaalseid kohustusi, tuleb käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud teabesse lisada ka 
eesmärkide või kohustuste täitmata jätmise 
põhjused ning põhjalikult kirjeldada 
meetmeid, mida asjaomane äriühing on 
eesmärkide või kohustuste täitmiseks 
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võtta. võtnud või kavatseb võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui börsil noteeritud äriühing ei täida 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud eesmärke või 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt võetud 
individuaalseid kohustusi, tuleb käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud teabesse lisada ka 
eesmärkide või kohustuste täitmata jätmise 
põhjused ning kirjeldada meetmeid, mida 
asjaomane äriühing on eesmärkide või 
kohustuste täitmiseks võtnud või kavatseb 
võtta.

3. Kui börsil noteeritud äriühing või riigi 
osalusega äriühing ei täida artikli 4 lõikes 
1 sätestatud eesmärke või käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt võetud individuaalseid 
kohustusi, tuleb käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud teabesse lisada ka eesmärkide või 
kohustuste täitmata jätmise põhjused ning 
kirjeldada meetmeid, mida asjaomane 
äriühing on eesmärkide või kohustuste 
täitmiseks võtnud või kavatseb võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. 
aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes 
(uuestisõnastamine) artikli 20 kohaselt 
määratud asutus või asutused on pädevad 
ka edendama, analüüsima, jälgima ja 
toetama soolist tasakaalu börsil noteeritud 

välja jäetud
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äriühingute juhtorganites.

Or. en

Selgitus

Selle osa väljajätmine ei ole mõeldud selle teksti väljajätmisena, vaid direktiivi struktuuri 
muudatusena. See osa nüüd eraldi uues artiklis 8 a. Eesmärk on laiendada 
võrdõiguslikkusega tegeleva asutuse pädevust.

Muudatusettepanek 142
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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, kuid ei tohi
esineda järgmiste meetmete kujul:

Or. en

Muudatusettepanek 143
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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 
sisaldavad vähemalt järgmisi meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 144
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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, järkjärgulised ja 
hoiatavad ning esinevad muu hulgas 
järgmiste meetmete kujul:

Or. en

Muudatusettepanek 145
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) haldustrahvid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 146
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) haldustrahvid; (a) varajane hoiatus, millele järgnevad 
karmistuvad haldustrahvid;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tõsiste ja korduvate rikkumiste 
korral pädeva kohtuorgani nõutud 
sundlaialisaatmine, mis on täielikult 
kooskõlas nõuetekohaste menetluslike 
kaitsemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Selgitada tuleks, et liikmesriikidel on mitmeid erinevaid valikuid sanktsioonide rakendamise 
korra kehtestamiseks riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 148
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 4 lõigetes 1 või 7 ette nähtud 
eesmärkide täitmata jätmine ei tähenda 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
siseriiklike õigusaktide sätete rikkumist 
ning selle suhtes ei kohaldata 
sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Komisjon on osutanud, et sanktsioone kohaldatakse üksnes käesoleva direktiivi 
menetlusnõuete täitmata jätmise korral. See tuleb selgelt välja tuua artiklis 6.

Muudatusettepanek 149
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada käesoleva direktiivi sätetest 
soodsamaid sätteid, et tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus nende 
territooriumil asutatud äriühingutes, 
tingimusel et see ei too kaasa 
põhjendamatut diskrimineerimist ega 
takista siseturu nõuetekohast toimimist.

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada käesoleva direktiivi sätetest 
soodsamaid sätteid, et tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus nende 
territooriumil asutatud äriühingutes.

Or. ro

Muudatusettepanek 150
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada käesoleva direktiivi sätetest 
soodsamaid sätteid, et tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus nende 
territooriumil asutatud äriühingutes, 
tingimusel et see ei too kaasa 
põhjendamatut diskrimineerimist ega 
takista siseturu nõuetekohast toimimist.

Liikmesriike ergutatakse kehtestama või 
säilitama käesoleva direktiivi sätetest 
soodsamaid sätteid, et tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus nende 
territooriumil asutatud äriühingutes, 
eelkõige mis puudutab käesoleva direktiivi 
sätete täitmist tegevjuhtkonna liikmete 
puhul, tingimusel et see ei too kaasa 
põhjendamatut diskrimineerimist ega 
takista siseturu nõuetekohast toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Võrdõiguslikkusega tegelev asutus
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Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid 
tagamaks, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes (uuestisõnastamine)1 artikli 20 
kohaselt määratud asutus või asutused on 
pädevad ka edendama, analüüsima, 
jälgima ja toetama soolist tasakaalu börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganites.

__________________
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 6 ja 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 
võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, jätta kohaldamata 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuded, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, tingimusel et 
suudetakse tõendada, et kõnealuste 
meetmete kaudu on võimalik saavutada 
olukord, kus börsil noteeritud äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2018 on 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 6 ja 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 
võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute ja riigi 
osalusega äriühingute juhtorgani liikmete 
seas, jätta kohaldamata 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuded, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, tingimusel et 
suudetakse tõendada, et kõnealuste 
meetmete kaudu on võimalik saavutada 
olukord, kus börsil noteeritud äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja riigi 
osalusega äriühingute puhul hiljemalt 1. 
jaanuariks 2018 on alaesindatud soost 
liikmete osakaal juhtorgani liikmete hulgas 
vähemalt 40 %.
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Or. en

Muudatusettepanek 153
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 6 ja 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 
võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, jätta kohaldamata 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuded, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, tingimusel et 
suudetakse tõendada, et kõnealuste 
meetmete kaudu on võimalik saavutada 
olukord, kus börsil noteeritud äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 on 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 6 ja 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 
võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, jätta kohaldamata 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuded, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, tingimusel et 
suudetakse tõendada, et kõnealuste 
meetmete kaudu on võimalik saavutada 
olukord, kus börsil noteeritud äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 on 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
juhtorgani liikmete hulgas vähemalt 40 %.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 6 ja 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 

Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 6
kohaldamist, võivad liikmesriigid, kes on 
juba enne käesoleva direktiivi jõustumist 
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võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, jätta kohaldamata 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõuded, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, tingimusel et 
suudetakse tõendada, et kõnealuste 
meetmete kaudu on võimalik saavutada 
olukord, kus börsil noteeritud äriühingute 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 on 
alaesindatud soost liikmete osakaal 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas vähemalt 40 %.

võtnud meetmeid naiste ja meeste 
tasakaalustatuma esindatuse tagamiseks 
börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas, või liikmesriigid, kus 
kehtivad muud, näiteks 
eneseregulatsiooni meetmed, mille 
eesmärk on tagada naiste ja meeste 
tasakaalustatum esindatus börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas,
jätta kohaldamata ametissenimetamisega 
seotud menetlusnõuded, mis on esitatud 
artikli 4 lõigetes 1, 3, 4 ja 5, ja artikli 5 
lõike 1, tingimusel et suudetakse tõendada, 
et kõnealuste meetmete kaudu on võimalik 
saavutada olukord, kus börsil noteeritud 
äriühingute puhul hiljemalt 1. jaanuariks 
2020 ja börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute puhul hiljemalt 1. jaanuariks 
2018 on alaesindatud soost liikmete 
osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete hulgas vähemalt 40 % 
või artikli 4 lõikes 7 nimetatud üks 
kolmandik. Asjaomane liikmesriik 
edastab sellekohase teabe komisjonile.

Or. en

Selgitus

Eneseregulatsiooni meetmed (nt äriühingute üldjuhtimise eeskirjad), mis on osutunud 
tõhusaks, peaksid õigustama menetlusnõuete mitte kohaldamist.

Muudatusettepanek 155
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik edastab sellekohase 
teabe komisjonile.

Asjaomane liikmesriik edastab sellekohase 
teabe komisjonile. Komisjon teavitab 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
liikmesriigi taotlusest. Komisjoni lubatud 
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kohaldamise peatamine tühistatakse 
automaatselt, kui käesoleva direktiivi 
eesmärgi saavutamiseks tehtud 
edusammud on ebapiisavad, mis 
tähendab, et 2017. aastaks või börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul 2015. aastaks on alaesindatud soost 
isikute osakaal vähem kui 30 %.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2017 ja pärast seda 
iga kahe aasta tagant aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta. Aruandes 
esitatakse muu hulgas põhjalik teave 
meetmete kohta, mida on võetud artikli 4 
lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks, artikli 5 lõikega 2 
ettenähtud teave ja teave börsil noteeritud 
äriühingute individuaalsete kohustuste 
kohta, mis on võetud artikli 5 lõike 1 
kohaselt.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2017 ja pärast seda 
iga kahe aasta tagant aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta. Aruandes 
esitatakse muu hulgas põhjalik teave 
meetmete kohta, mida on võetud artikli 4 
lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks, artikli 5 lõikega 2 
ettenähtud teave ning teave börsil 
noteeritud äriühingute ja riigi osalusega 
äriühingute individuaalsete kohustuste 
kohta, mis on võetud artikli 5 lõike 1 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes artikli 8 lõike 3 kohaselt Liikmesriigid, kes artikli 8 lõike 3 kohaselt 
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ei kohalda ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, lisavad lõikes 1 
nimetatud aruandesse teabe artikli 8 lõikes 
3 osutatud riigi tasandi meetmete 
konkreetsete tulemuste kohta. Seejärel 
esitab komisjon eriaruande, milles on antud 
hinnang sellele, kas kõnealused meetmed 
tõesti võimaldavad saavutada olukorra, kus 
börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul 1. jaanuariks 2018 ja muude börsil 
noteeritud äriühingute puhul 1. jaanuariks 
2020 on tagatud, et alaesindatud soost 
isikuid oleks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas 
vähemalt 40 %. Esimese sellise aruande 
esitab komisjon 1. juuliks 2017 ja 
edaspidised aruanded kuue kuu jooksul 
pärast seda, kui on saadud teade, et 
asjaomane liikmesriik on esitanud lõike 1 
kohase aruande.

ei kohalda ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, lisavad lõikes 1 
nimetatud aruandesse teabe artikli 8 lõikes 
3 osutatud riigi tasandi või 
eneseregulatsiooni meetmete konkreetsete 
tulemuste kohta. Seejärel esitab komisjon 
eriaruande, milles on antud hinnang sellele, 
kas kõnealused meetmed tõesti 
võimaldavad saavutada olukorra, kus börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
1. jaanuariks 2018 ja muude börsil 
noteeritud äriühingute puhul 1. jaanuariks 
2020 on tagatud, et alaesindatud soost 
isikuid oleks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas 
vähemalt 40 %. Esimese sellise aruande 
esitab komisjon 1. juuliks 2017 ja 
edaspidised aruanded kuue kuu jooksul 
pärast seda, kui on saadud teade, et 
asjaomane liikmesriik on esitanud lõike 1 
kohase aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes artikli 8 lõike 3 kohaselt 
ei kohalda ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, lisavad lõikes 1 
nimetatud aruandesse teabe artikli 8 lõikes 
3 osutatud riigi tasandi meetmete 
konkreetsete tulemuste kohta. Seejärel 
esitab komisjon eriaruande, milles on antud 
hinnang sellele, kas kõnealused meetmed 
tõesti võimaldavad saavutada olukorra, kus 
börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute puhul 1. jaanuariks 2018 ja 
muude börsil noteeritud äriühingute puhul 

Liikmesriigid, kes artikli 8 lõike 3 kohaselt 
ei kohalda ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5, lisavad lõikes 1 
nimetatud aruandesse teabe artikli 8 lõikes 
3 osutatud riigi tasandi meetmete 
konkreetsete tulemuste kohta. Seejärel 
esitab komisjon eriaruande, milles on antud 
hinnang sellele, kas kõnealused meetmed 
tõesti võimaldavad saavutada olukorra, kus 
riigi osalusega äriühingute puhul 1. 
jaanuariks 2018 ja börsil noteeritud 
äriühingute puhul 1. jaanuariks 2020 on 
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1. jaanuariks 2020 on tagatud, et 
alaesindatud soost isikuid oleks 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas vähemalt 40 %. Esimese 
sellise aruande esitab komisjon 1. juuliks 
2017 ja edaspidised aruanded kuue kuu 
jooksul pärast seda, kui on saadud teade, et 
asjaomane liikmesriik on esitanud lõike 1 
kohase aruande.

tagatud, et alaesindatud soost isikuid oleks 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas vähemalt 40 %. Esimese 
sellise aruande esitab komisjon 1. juuliks 
2017 ja edaspidised aruanded kuue kuu 
jooksul pärast seda, kui on saadud teade, et 
asjaomane liikmesriik on esitanud lõike 1 
kohase aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud, kes ei ole artikli 8 
lõikes 3 osutatud riiklike meetmete 
kohaldamise kaudu saavutanud olukorda, 
kus börsil noteeritud riigiosalusega 
äriühingute puhul 1. jaanuariks 2018 ja 
muude börsil noteeritud äriühingute puhul 
1. jaanuariks 2020 on tegevjuhtkonda 
mittekuuluvateks juhtkonna liikmeteks 
määratud või valitud alaesindatud soost 
isikute osakaal vähemalt 40 %, hakkavad 
alates nimetatud kuupäevadest kohaldama 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud ja riigi osalusega 
äriühingud, kes ei ole artikli 8 lõikes 3 
osutatud riiklike meetmete kohaldamise 
kaudu saavutanud olukorda, kus börsil 
noteeritud riigiosalusega äriühingute puhul 
1. jaanuariks 2018 ja muude börsil 
noteeritud äriühingute puhul 1. jaanuariks 
2020 on juhtkonna liikmeteks määratud või 
valitud alaesindatud soost isikute osakaal 
vähemalt 40 %, hakkavad alates nimetatud 
kuupäevadest kohaldama töölevõtuga, 
valikuga ja ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud, kes ei ole artikli 8 
lõikes 3 osutatud riiklike meetmete 
kohaldamise kaudu saavutanud olukorda, 
kus börsil noteeritud riigiosalusega 
äriühingute puhul 1. jaanuariks 2018 ja 
muude börsil noteeritud äriühingute puhul 
1. jaanuariks 2020 on tegevjuhtkonda 
mittekuuluvateks juhtkonna liikmeteks 
määratud või valitud alaesindatud soost 
isikute osakaal vähemalt 40 %, hakkavad 
alates nimetatud kuupäevadest kohaldama 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et börsil 
noteeritud äriühingud, kes ei ole artikli 8 
lõikes 3 osutatud riiklike või 
eneseregulatsiooni meetmete kohaldamise 
kaudu saavutanud olukorda, kus börsil 
noteeritud riigiosalusega äriühingute puhul 
1. jaanuariks 2018 ja muude börsil 
noteeritud äriühingute puhul 1. jaanuariks 
2020 on tegevjuhtkonda mittekuuluvateks 
juhtkonna liikmeteks määratud või valitud 
alaesindatud soost isikute osakaal vähemalt 
40 %, hakkavad alates nimetatud 
kuupäevadest kohaldama 
ametissenimetamisega seotud 
menetlusnõudeid, mis on esitatud artikli 4 
lõigetes 1, 3, 4 ja 5.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 ning pärast 
seda iga kahe aasta tagant. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva direktiivi 
eesmärgid on saavutatud.

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 1. juuliks 2018 ning pärast seda 
iga kahe aasta tagant. Komisjon hindab 
eelkõige, kas käesoleva direktiivi 
eesmärgid on saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 ning pärast 
seda iga kahe aasta tagant. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva direktiivi 
eesmärgid on saavutatud.

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 ning pärast 
seda iga kahe aasta tagant. Pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja Euroopa sotsiaalpartneritega
hindab komisjon eelkõige, kas käesoleva 
direktiivi eesmärgid on saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 ning pärast 
seda iga kahe aasta tagant. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva direktiivi 
eesmärgid on saavutatud.

3. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
rakendamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 ning pärast 
seda iga kahe aasta tagant. Komisjon 
hindab eelkõige, kas on saavutatud 
käesoleva direktiivi eesmärgid ja selle 
soovitud mõju, mis puudutab 
konkurentsivõime suurendamist, ELi 
rahvastikuprobleemide lahendamist ja 
suhteliste eeliste saavutamist kolmandate 
riikide ees.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Vilija Blinkevičiūtė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab oma aruandes arvesse 
muutusi, mis on toimunud meeste ja 
naiste esindatuses börsil noteeritud 
äriühingute juhtorganites ning eri 
otsustustasanditel kogu majanduses, ning 
seda, kas saavutatud edu on piisavalt 
kestlik, ja annab sellest lähtuvalt 
hinnangu, kas direktiivi kehtivust tuleks 
pikendada, nii et see kehtiks ka pärast 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõikes 2 
sätestatud kuupäeva, või kas direktiivi 
tuleks muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 165
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Jõustumine ja kehtivuse kaotamine Jõustumine

Or. en

Muudatusettepanek 166
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle kehtivus lõpeb 31. detsembril 
2028.

välja jäetud

Or. en



PE510.793v01-00 78/78 AM\936360ET.doc

ET

Muudatusettepanek 167
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle kehtivus lõpeb 31. detsembril 
2028.

2. Selle kehtivus lõpeb 31. detsembril 
2030.

Or. en


