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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasapainoa talouselämän 
päätöksenteossa, erityisesti julkisesti noteeratuissa yhtiöissä, SEU:n 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja hyödyntämään tarjolla olevien ehdokkaiden lahjakkuusvarantoa sukupuolten 
edustuksen tasapainottamiseksi yritysten johtokunnissa, mikä edistää sisämarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, etenkin 
tavoitetta nostaa naisten työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.  
Valmistelija kannattaa ehdotuksessa asetettuja tavoitteita. Valmistelija pitää erityisen 
myönteisenä direktiivin valintaa välineeksi, jolla luodaan yhdenmukainen unionin 
oikeusjärjestelmä ja lisätään oikeusvarmuutta, jotta voidaan vähentää hallinnollista rasitusta, 
joka tähän saakka on johtunut sukupuolten tasa-arvon periaatteen erilaisesta soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioiden yritysten johtotasolla.  

SEU:n 3 artiklan 3 kohtaan, SEUT:n 8 ja 157 artiklaan sekä EU:n perusoikeuskirjan 
23 artiklaan perustuva naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen on EU:n tärkeimpiä 
tavoitteita. EU:n toimielimet ovat ryhtyneet lukuisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä taloudellisessa päätöksenteossa. Vuonna 2010 komissio 
määritti sukupuolten tasa-arvon päätöksenteossa Naisten peruskirjan (COM(2010)0078 
lopullinen) ja vuosia 2010–2015 koskevan Naisten ja miesten tasa-arvostrategian 
(COM(2010)0491 lopullinen) ensisijaiseksi tavoitteeksi. Komission varapuheenjohtaja 
Reding käynnisti maaliskuussa 2011 ”Sitoumus naisten osuuden lisäämisestä johtokunnissa” 
-kampanjan ja vaati, että julkisesti noteerattujen yhtiöiden on vapaaehtoisesti sitouduttava 
nostamaan naisten osuus johtokunnissa 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Sitoumus oli 
annettava vuoden kuluessa, mutta vain 24 yritystä antoi mainitun sitoumuksen. 

Mainituista pyrkimyksistä huolimatta sukupuolet eivät edelleenkään ole tasapuolisesti 
edustettuina yritysten johtotehtävissä. Komission tietojen mukaan naisten osuus suurimpien 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokuntapaikoista on 15,8 prosenttia. Edistyminen 
tilanteen korjaamisessa on hidasta, koska osuus lisääntyy vuosittain vain 0,6 prosenttia. 
Tulokset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. 
Kaikki talousasioista vastaavat komissaarit tukevat komission ehdotusta: varapuheenjohtaja 
Tajani (elinkeinoelämä ja yrittäjyys), varapuheenjohtaja Almunia (kilpailu), 
varapuheenjohtaja Rehn (talous- ja raha-asiat), komissaari Barnier (sisämarkkinat ja palvelut). 
komissaari Andor (työllisyys ja sosiaaliasiat) sekä varapuheenjohtaja Viviane Reding. 
Valmistelija on määrittänyt useita aloja, jotka ovat valiokunnan ja valmistelijan erityisen 
kiinnostuksen kohteita tässä lausunnossa ja joista tärkeimpiä ovat sisämarkkinoiden 
toimivuus, yritysten oikeusvarmuus sekä kuluttajien valintoihin mukautuminen yritysten 
päätöksenteon valinnoissa. Valmistelija on kiinnittänyt asianmukaista huomiota EU:n 
ongelmalliseen taloudelliseen tilanteeseen sekä siihen, miten tämä ehdotus voi vaikuttaa 
myönteisesti rahoitusvakauden ja pitkän aikavälin talouskasvun saavuttamiseen.
Euroopan komission tietojen mukaan naisten osuus maailman kulutuspäätöksistä on noin 
70 prosenttia. Näin ollen johtavissa asemissa olevilla naisilla voi olla laajempi näkemys 
taloudellisesta käyttäytymisestä ja kuluttajavalinnoista. Kuluttajien tarpeita ja valintoja 
paremmin vastaavat tuotteet ja palvelut voivat kasvattaa myyntilukuja. 
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Toinen merkittävä tekijä on useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivien yritysten 
oikeusvarmuuden takaaminen. Nykyiset säännöt, jotka koskevat naisten osuuden edistämistä 
jäsenvaltioissa toimivien yritysten johtokunnissa, ovat hyvin erilaisia. Erot saattavat vaikuttaa 
kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. Useammassa jäsenvaltiossa toimivat yritykset 
tarvitsevat yhdenmukaisen ja luotettavan oikeuskehyksen, jotta ne voivat saada täyden 
hyödyn yhtenäismarkkinoista ja menestyä taloudellisesti. 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että yrityksen ylemmän johdon sukupuolijakauman 
tasapuolisuus parantaa yrityksen taloudellista tulosta ja kannattavuutta nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa. Sen lisäksi, että naisten osuuden lisääminen unionissa toimivien 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa on sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteiden mukaista, se voi myös vaikuttaa myönteisesti asianomaisten 
yritysten toimintaan ja taloudelliseen tulokseen.

Tilanteessa, jossa EU:n väestö ikääntyy, valmistelija katsoo, että jos yhtiöiden 
johtokuntapaikoissa jätetään käyttämättä potentiaali, joka edustaa puolta Euroopan väestöstä, 
se saattaa hidastaa EU:n talouden kehittymistä ja rahoitusrakenteiden elpymistä ja 
käytettävissä olevan henkisen pääoman hyödyntämistä. 

Valmistelija vaatii tarkistuksissaan, että myös jäsenvaltioiden on kannustettava yrityksiä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa yritysten johtokunnissa ja raportoimaan siitä, edistettävä 
naisen pääsyä liike-elämän verkostoihin ja kehitettävä henkilöresurssipolitiikkaansa siten, että 
se tukee naisten pätevöitymistä.

Ehdotetut tarkistukset ovat tasapainoisia ja vahvistavat alkuperäistä tekstiä edellä mainituilla 
näkökohdilla. Tarkistusten sisällyttäminen parantaa ehdotuksen oikeusvarmuutta ja vahvistaa 
sukupuolten tasa-arvon tärkeimpiä periaatteita, mikä varmistaa perusoikeuskirjan 23 artiklan 
sekä SEUT:n 8 ja 157 artiklan noudattamisen.  

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission tietojen mukaan1 naiset 
tekevät nykyään suurimman osan 
kulutuspäätöksistä maailmassa. Naisten 
suurempi osuus johtokunnissa saisi 
asianomaiset yhtiöt ymmärtämään 
laajemmin kuluttajien tarpeita ja 
taloudellista käyttäytymistä.  Näin ne 
voisivat tarjota kuluttajien kysyntää 
paremmin vastaavia tuotteita ja 
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palveluita.
________________________
1 Komissio, oikeusasioiden pääosasto: 
Women in economic decision-making in 
the EU: A Europe 2020 initiative 2012.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) EU:n toimielinten ja virastojen olisi 
näytettävä esimerkkiä sukupuolijakaumaa 
tasapainottamalla. Direktiivissä esitetyt 
periaatteet olisi sisällytettävä komission, 
Euroopan parlamentin ja kaikkien EU:n 
toimielinten ja virastojen, myös Euroopan 
keskuspankin, sisäisiä 
henkilöstömenettelyjä koskeviin 
sääntöihin. Kaikissa EU:n toimielimissä 
olisi kehitettävä sukupuolten tasa-arvoa 
edistävää tehokkaampaa politiikkaa, jolla 
vaikutetaan EU:n eri toimielinten 
henkilöstön palkkaamiseen, niissä 
järjestettävään koulutukseen sekä niiden 
jokapäiväiseen toimintaan. Sen vuoksi 
toimielinten olisi varmistettava, että 
sukupuolten tasapuolinen edustus 
saavutetaan rekrytoitaessa henkilöitä 
ylempiin johtotehtäviin, mukaan lukien 
pääjohtajien, johtajien ja 
yksikönpäälliköiden tehtäviin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) On tärkeää, että EU:n 
täytäntöönpanoelimen eli komission johto 
tasapainottaa sukupuolijakaumaansa 



PE507.984v02-00 6/24 AD\938546FI.doc

FI

edustaakseen paremmin unionin 
kansalaisia. Sen vuoksi jäsenvaltioita 
kehotetaan nimittämään sekä mies- että 
naisehdokkaita kuhunkin komission 
jäsenen tehtävään, jotta kollegiossa 
voidaan saavuttaa tasapainoinen 
sukupuolijakauma.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Euroopan keskuspankin (EKP), 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
(EFVJ) – Euroopan 
järjestelmäriskikomitea (EJRK) mukaan 
luettuna – ja Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi noudatettava 
kaikkia vaatimuksia, jotka koskevat 
sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän torjumista. 
Euroopan valvontaviranomaisten 
hallintoneuvostoja olisi myös 
kannustettava esittämään 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen 
luettelo ehdokkaista puheenjohtajan ja 
toimitusjohtajan tehtäviin Euroopan 
parlamentissa pidettävässä asiaa 
koskevassa kuulemisessa. Lopullisen 
valinnan näihin tehtäviin olisi oltava 
sukupuolijakaumaa tasapainottava. On 
myös tärkeää, että Euroopan 
järjestelmäriskikomitean ohjauskomitean 
ja neuvoa-antavien komiteoiden 
sukupuolijakauma on tasapainoinen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 e) Euroopan keskuspankin (EKP) 
valvontaneuvostossa, puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tehtävät mukaan 
luettuina, olisi noudatettava tasapainoista 
sukupuolijakaumaa. Aina kun EKP:n 
johtokunnassa avautuu paikka, euroon 
liittyneitä jäsenvaltioita olisi 
kannustettava nimittämään avoimeen 
johtokuntapaikkaan kaksi ehdokasta, 
sekä mies että nainen. Jäsenvaltioita olisi 
myös kannustettava nimittämään naisia 
kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajiksi, jotta EKP:n neuvostossa ja 
yleisneuvostossa sekä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean 
hallintoneuvostossa kumpikin sukupuoli 
olisi tasapuolisesti edustettuna.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Vaikka unionilla on lainsäädäntöä 
sukupuolisen syrjinnän ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi, neuvosto on antanut 
nimenomaisia suosituksia naisten osuuden 
kasvattamisesta talouselämän 

(10) Vaikka unionilla on lainsäädäntöä 
sukupuolisen syrjinnän ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi, neuvosto on antanut 
nimenomaisia suosituksia naisten osuuden 
kasvattamisesta talouselämän 
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päätöksenteossa ja unionissa on 
kannustettu itsesääntelyyn, naisia on 
edelleen huomattavasti vähemmän kuin 
miehiä yritysten tärkeimmissä 
päätöksentekoelimissä kaikkialla unionissa. 
Sukupuolijakauman epätasapaino on 
erityisen merkittävä ja ongelmallinen 
yksityissektorilla ja etenkin julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä. Komission 
keskeisin indikaattori – sukupuolijakauma 
yritysten johtokunnissa – osoittaa, että 
naisten osuus liike-elämän huipputason 
päätöksenteossa on edelleen hyvin 
vähäinen. Tammikuussa 2012 naisilla oli 
keskimäärin vain 13,7 prosenttia 
johtokuntapaikoista jäsenvaltioiden 
suurimmissa julkisesti noteeratuissa 
yhtiöissä. Yritysten toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä 
naisia oli vain 15 prosenttia.

päätöksenteossa ja unionissa on 
kannustettu itsesääntelyyn, naiset ovat 
edelleen huomattavasti aliedustettuina
yritysten tärkeimmissä 
päätöksentekoelimissä kaikkialla unionissa. 
Sukupuolijakauman epätasapaino on 
erityisen merkittävä ja ongelmallinen 
yksityissektorilla ja etenkin julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä, mutta myös 
tietyissä EU:n toimielimissä ja virastoissa, 
esimerkiksi Euroopan keskuspankissa, 
sukupuolijakauman epätasapaino on 
hyvin ongelmallinen. Komission keskeisin 
indikaattori – sukupuolijakauma yritysten 
johtokunnissa – osoittaa, että naisten osuus 
liike-elämän huipputason päätöksenteossa 
on edelleen hyvin vähäinen. Tammikuussa 
2012 naisilla oli keskimäärin vain 
13,7 prosenttia johtokuntapaikoista 
jäsenvaltioiden suurimmissa julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä. Yritysten 
toimivaan johtoon kuulumattomista 
johtokunnan jäsenistä naisia oli vain 
15 prosenttia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Naisten osuus yritysten johtokunnissa 
kasvaa hyvin hitaasti, sillä keskimääräinen 
kasvu viime vuosina on ollut 
0,6 prosenttiyksikköä vuodessa. 
Edistyminen on ollut hyvin epätasaista eri 
jäsenvaltioissa, mikä on johtanut hyvin 
erilaisiin tuloksiin. Se on ollut 
merkittävintä niissä jäsenvaltioissa, joissa 
on otettu käyttöön sitovia toimenpiteitä. 
Erot jäsenvaltioiden välillä todennäköisesti 
kasvavat johtuen eri jäsenvaltioiden hyvin 
erilaisista lähestymistavoista naisten 
osuuden lisäämiseen johtokunnissa.

(11) Naisten osuus yritysten johtokunnissa 
kasvaa hyvin hitaasti, sillä keskimääräinen 
kasvu viime vuosina on ollut 
0,6 prosenttiyksikköä vuodessa. 
Edistyminen on ollut hyvin epätasaista eri 
jäsenvaltioissa, mikä on johtanut hyvin 
erilaisiin tuloksiin. Se on ollut 
merkittävintä niissä jäsenvaltioissa, joissa 
on otettu käyttöön sitovia toimenpiteitä. 
Erot jäsenvaltioiden välillä saattavat 
kasvaa johtuen eri jäsenvaltioiden hyvin 
erilaisista lähestymistavoista naisten 
osuuden lisäämiseen johtokunnissa. 
Jäsenvaltioita olisi tämän vuoksi 
kannustettava vaihtamaan tietoja ja 
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levittämään parhaita käytäntöjä, joilla 
pyritään edistämään sukupuolijakauman 
tasapainottamista, mukaan lukien 
sellaisten yritysten saavutukset, jotka ovat 
toteuttaneet johtokunnissaan 
tasapainoisen sukupuolijakauman.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön strategioita, joilla edistetään 
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
muutoksia suhtautumisessa 
sukupuolijakaumaan, ja käytettävä 
monipuolisia keinoja, joilla kannustetaan 
naisia osallistumaan johtoelimiin ja 
työnantajia ottamaan käyttöön 
proaktiivisia lähestymistapoja ja toimia. 
Tällaisia keinoja voisivat olla esimerkiksi 
joustavien työaikojen ja 
perheystävällisempien työpaikkojen 
edistäminen päivähoitomahdollisuuksia 
tarjoamalla.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen lisäksi, että julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakaumaa koskevan kansallisen 
tason sääntelyn hajanaisuus ja moninaisuus 
tai puute johtaa eroavuuksiin naisten 
osuudessa toimivaan johtoon 
kuulumattomista jäsenistä sekä eri 
jäsenvaltioiden edistymistahdissa, se tuo 
sisämarkkinoille esteitä asettamalla 
eurooppalaisille julkisesti noteeratuille 

(12) Sen lisäksi, että julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakaumaa koskevan kansallisen 
tason sääntelyn hajanaisuus ja moninaisuus 
tai puute johtaa eroavuuksiin naisten 
osuudessa toimivaan johtoon 
kuulumattomista jäsenistä sekä eri 
jäsenvaltioiden edistymistahdissa, se tuo 
sisämarkkinoille esteitä asettamalla 
eurooppalaisille julkisesti noteeratuille 
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yhtiöille erilaisia hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä koskevia vaatimuksia. 
Nämä erot johtokuntien muodostamista 
koskevissa lainsäädännöllisissä ja 
itsesääntelyllisissä vaatimuksissa voivat 
aiheuttaa käytännön hankaluuksia 
ylikansallisesti toimiville julkisesti 
noteeratuille yhtiöille etenkin 
tytäryhtiöiden perustamisen, sulautumien 
ja hankintojen yhteydessä sekä 
johtokuntien jäsenehdokkaille.

yhtiöille erilaisia hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä koskevia vaatimuksia. 
Nämä erot johtokuntien muodostamista 
koskevissa lainsäädännöllisissä ja 
itsesääntelyllisissä vaatimuksissa voivat 
aiheuttaa käytännön hankaluuksia 
ylikansallisesti toimiville julkisesti 
noteeratuille yhtiöille etenkin 
tytäryhtiöiden perustamisen, sulautumien 
ja hankintojen yhteydessä sekä 
johtokuntien jäsenehdokkaille. 
Eurooppalaisten yhtiöiden johtokuntien 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
jäsenten erilaiset valintatavat eivät saa 
kuitenkaan vaikuttaa tämän direktiivin 
säännösten täytäntöönpanoon.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Keskeisiä tekijöitä tulevan 
direktiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta on se, että 
käytetään tosiasiassa toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
valintakriteerejä, jotka vahvistetaan 
etukäteen ja täysin avoimesti ja joissa 
ehdokkaiden pätevyyttä on tarkasteltava 
yhdenmukaisesti sukupuolesta 
riippumatta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja 
osaamisesta on pulaa, puolta Euroopan 
väestöstä edustavien naisten resurssien 
jättäminen hyödyntämättä yritysten 
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johtokunnissa saattaa hidastaa unionin 
talouden kehittymistä ja 
rahoitusrakenteiden elpymistä. Jos puolet 
lahjakkuusvarannosta jätetään vaille 
huomiota johtotehtävien täyttämisen 
yhteydessä, itse nimittämisprosessi ja 
nimitysten laatu saattavat vaarantua, 
mikä lisää epäluottamusta yritysten 
valtarakenteisiin ja saattaa vähentää 
käytettävissä olevien henkilöresurssien 
tehokasta hyödyntämistä. Kumpaakin 
sukupuolta edustavien ehdokkaiden 
järjestelmällisellä huomioon ottamisella 
varmistetaan, että uudet johtokunnan 
jäsenet valitaan parhaiden ehdokkaiden, 
sekä miesten että naisten, keskuudesta ja 
että koko yhteiskunta on asianmukaisesti 
edustettuna yrityksen päätöksenteossa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Julkisesti noteeratut yhtiöt ovat 
taloudellisesti erityisen merkittäviä ja 
näkyviä ja niiden vaikutus markkinoilla on 
ylipäätään suuri. Tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet koskevat tämän 
vuoksi julkisesti noteerattuja yhtiöitä, jotka 
on määritelty jäsenvaltiossa perustetuiksi 
yhtiöiksi, joiden arvopaperit on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä 
markkinoilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa. Nämä yhtiöt näyttävät 
suuntaa koko talouselämälle, ja on 
odotettavissa, että muunlaiset yritykset 
seuraavat niiden käytäntöjä. Julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden julkinen luonne on 
peruste sille, että niitä säännellään yleisen 
edun nimissä enemmän.

(17) Julkisesti noteeratut yhtiöt ovat 
taloudellisesti erityisen merkittäviä ja 
näkyviä ja niiden vaikutus markkinoilla on 
ylipäätään suuri. Tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet koskevat tämän 
vuoksi julkisesti noteerattuja yhtiöitä, jotka 
on määritelty jäsenvaltiossa perustetuiksi 
yhtiöiksi, joiden arvopaperit on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä 
markkinoilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa. Nämä yhtiöt näyttävät 
suuntaa koko talouselämälle, ja on 
odotettavissa, että muunlaiset yritykset 
seuraavat niiden käytäntöjä. Julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden julkinen luonne on 
peruste sille, että niitä säännellään 
asianmukaisesti yleisen edun nimissä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Noteeraamattomat yhtiöt ovat myös 
tärkeässä asemassa talouselämässä. 
Periaatteessa ne voitaisiin sisällyttää 
tämän direktiivin soveltamisalaan. Koska 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva tilanne ei 
näissä yhtiöissä yleensä ole tiedossa ja 
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koska saatetaan tarvita erityisiä 
säännöksiä niiden ominaispiirteiden ja 
jäsenvaltioiden sisällä ja välillä 
vaihtelevan luonteen huomioon 
ottamiseksi, yhtiöt olisi sisällytettävä 
direktiivin soveltamisalaan vasta 
myöhemmässä vaiheessa. Komission olisi 
tutkittava perusteellisesti kaikkia edellä 
esitettyjä asiaan liittyviä näkökulmia ja 
esitettävä tämänsuuntainen ehdotus.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuihin 
mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Tätä pk-yrityksiä koskevaa 
poikkeusta olisi sovellettava julkisesti 
noteerattuihin yrityksiin ja myöhemmässä 
vaiheessa muihin kuin julkisesti 
noteerattuihin yrityksiin.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisen lainsäädännön tai 
käytännön mukaisesti useissa 
jäsenvaltioissa yrityksen työntekijöillä 
ja/tai työntekijöiden järjestöillä on 
mahdollisuus tai velvollisuus nimittää tai 
valita tietty osuus toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä. 
Tässä direktiivissä säädettyjä määrällisiä 
tavoitteita olisi sovellettava kaikkiin 

(21) Kansallisen lainsäädännön tai 
käytännön mukaisesti useissa 
jäsenvaltioissa yrityksen työntekijöillä 
ja/tai työntekijöiden järjestöillä on 
mahdollisuus tai velvollisuus nimittää tai 
valita tietty osuus toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä. 
Tässä direktiivissä säädettyjä määrällisiä 
tavoitteita olisi sovellettava kaikkiin 
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toimivaan johtoon kuulumattomiin 
johtokunnan jäseniin, työntekijöiden 
edustajat mukaan luettuina. Kyseisten 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
käytännön menettelyt, joilla varmistetaan 
tavoitteiden saavuttaminen ja joissa otetaan 
huomioon se seikka, että osa toimivaan 
johtoon kuulumattomista johtokunnan 
jäsenistä on työntekijöiden edustajia.

toimivaan johtoon kuulumattomiin 
johtokunnan jäseniin, työntekijöiden 
edustajat mukaan luettuina. Kyseisten 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
käytännön menettelyt, joilla varmistetaan 
tavoitteiden saavuttaminen ja joissa otetaan 
huomioon se seikka, että osa toimivaan 
johtoon kuulumattomista johtokunnan 
jäsenistä on työntekijöiden edustajia, 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
kansallisella tasolla käytyjen huolellisten 
ja laajojen neuvotteluiden perusteella.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Julkisesti noteeratut yhtiöt unionissa 
olisi velvoitettava perustamaan
asianmukaiset menettelyt niiden 
johtokuntien kokoonpanon 
sukupuolijakaumaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Niiden julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden, joiden toimivaan 
johtoon kuulumattomassa johtokunnan 
jäsenistössä ei ole vähintään 40:tä 
prosenttia aliedustettua sukupuolta, olisi 
tehtävä nimitykset näihin 
johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan 
pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin 
perusteella soveltamalla ennalta 
määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä, 
jotta ne voivat saavuttaa kyseisen 
prosenttiosuuden 1 päivään tammikuuta 
2020 mennessä. Tämän vuoksi direktiivissä 
asetetaan tavoitteeksi, että vähintään 
40 prosenttia toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä on 
oltava aliedustettua sukupuolta. Tavoite 
koskee ainoastaan toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
yleistä sukupuolijakaumaa eikä vaikuta 
yksittäisten johtokunnan jäsenten valintaan 

(22) Julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
unionissa olisi otettava käyttöön
asianmukaiset menettelyt niiden 
johtokuntien kokoonpanon 
sukupuolijakaumaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Niiden julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden, joiden toimivaan 
johtoon kuulumattomassa johtokunnan 
jäsenistössä ei ole vähintään 40:tä 
prosenttia aliedustettua sukupuolta, olisi 
tehtävä nimitykset avoimen paikan 
julistamisen haettavaksi sekä näihin 
johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan 
pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin 
perusteella soveltamalla ennalta 
määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä, 
jotta ne voivat saavuttaa kyseisen 
prosenttiosuuden 1 päivään tammikuuta 
2020 mennessä. Tämän vuoksi direktiivissä 
asetetaan tavoitteeksi, että vähintään 
40 prosenttia toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä on 
oltava aliedustettua sukupuolta. Tavoite 
koskee ainoastaan toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
yleistä sukupuolijakaumaa eikä vaikuta 
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laajasta joukosta mies- ja naispuolisia 
ehdokkaita kussakin yksittäistapauksessa. 
Se ei sulje pois ketään yksittäistä 
johtokunnan jäsenehdokasta eikä sillä 
määrätä yrityksiä tai osakkaita nimittämään 
ketään tiettyjä jäseniä. Päätös johtokunnan 
jäsenten soveltuvuudesta jää siis yritysten 
ja niiden osakkaiden tehtäväksi.

yksittäisten johtokunnan jäsenten valintaan 
laajasta joukosta mies- ja naispuolisia 
ehdokkaita kussakin yksittäistapauksessa. 
Se ei sulje pois ketään yksittäistä 
johtokunnan jäsenehdokasta eikä sillä 
määrätä yrityksiä tai osakkaita nimittämään 
ketään tiettyjä jäseniä. Päätös johtokunnan 
jäsenten soveltuvuudesta jää siis yritysten 
ja niiden osakkaiden tehtäväksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Tämän oikeuskäytännön mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
pätevimpien ehdokkaiden valinta 
toimivaan johtoon kuulumattomiksi 
johtokunnan jäseniksi perustuu avoimen 
paikan julistamiseen haettavaksi sekä
kunkin ehdokkaan pätevyydestä tehtyyn 
vertailevaan analyysiin, jossa sovelletaan 
ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä. 
Valintakriteereinä yritykset voisivat 
soveltaa esimerkiksi ammattikokemusta 
johto- ja/tai valvontatehtävistä, tietyn alan, 
kuten rahoitusalan, tarkastuksen tai 
henkilöstöhallinnon, asiantuntemusta, 
johtamis- ja viestintätaitoja ja 
verkostoitumistaitoja. Etusijalle 
asetettaisiin aliedustetun sukupuolen 
edustaja, jos kyseinen hakija olisi toisen 
sukupuolen edustajaan verrattuna 
soveltuvuus, kyvykkyys ja 
ammattikokemus huomioon ottaen yhtä 
pätevä ja jos toisen sukupuolen edustaja ei 
ole objektiivisen arvioinnin perusteella 
tehtävään sopivampi, kun otetaan 
huomioon kaikki hakijoiden henkilöön 
liittyvät perusteet.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Jäsenvaltioiden olisi vaadittava 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä antamaan 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain 
tietoa johtokuntiensa sukupuolijakaumasta 
sekä siitä, miten ne ovat onnistuneet 
lähestymään direktiivissä vahvistettua 
tavoitetta, jotta kyseiset viranomaiset
voivat arvioida jokaisen julkisesti 
noteeratun yhtiön edistymistä johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisessa. Nämä tiedot pitäisi 
julkaista soveltuvassa ja helposti 
saatavassa muodossa vuosikertomuksessa 
ja internetsivustolla ja jos kyseinen yhtiö 
ei ole saavuttanut tavoitetta, tietoihin olisi 
sisällytettävä kattava kuvaus toimista, joita 
yhtiö on toteuttanut tai aikoo toteuttaa 
tavoitteen saavuttamiseksi tulevaisuudessa.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
toimenpiteet, joilla tasapainotetaan miesten 
ja naisten edustusta julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
keskuudessa määrittämällä toimenpiteet, 
joilla nopeutetaan sukupuolijakauman 
tasapainottumista, antaen yhtiöille 
riittävästi aikaa tarvittavien järjestelyjen 
toteuttamiseen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
toimenpiteet, joilla tasapainotetaan miesten 
ja naisten edustusta julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
keskuudessa määrittämällä toimenpiteet, 
joilla nopeutetaan sukupuolijakauman 
tasapainottumista noudattaen 
jäsenvaltioiden talous- ja 
oikeusjärjestelmää, antaen yhtiöille 
riittävästi aikaa tarvittavien järjestelyjen 
toteuttamiseen.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden 
toimivaan johtoon kuulumattomassa 
johtokunnan jäsenistössä ei ole vähintään 
40:tä prosenttia aliedustettua sukupuolta, 
tekevät nimitykset näihin 
johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan 
pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin 
perusteella soveltamalla ennalta 
määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti 
muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä, 
jotta ne voivat saavuttaa kyseisen 
prosenttiosuuden 1 päivään tammikuuta 
2020 mennessä tai niiden julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden osalta, jotka ovat 
julkisia yrityksiä, 1 päivään tammikuuta 
2018 mennessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden 
toimivaan johtoon kuulumattomassa 
johtokunnan jäsenistössä ei ole vähintään 
40:tä prosenttia aliedustettua sukupuolta, 
tekevät nimitykset näihin 
johtokuntatehtäviin avoimen paikan 
julistamisen haettavaksi sekä kunkin 
ehdokkaan pätevyydestä tehdyn vertailevan 
analyysin perusteella soveltamalla ennalta 
määriteltyjä, selkeitä ja neutraalisti 
muotoiltuja kriteerejä, jotta ne voivat 
saavuttaa kyseisen prosenttiosuuden
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä tai 
niiden julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
osalta, jotka ovat julkisia yrityksiä,
1 päivään tammikuuta 2018 mennessä.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
valinnassa käytettävien kriteerien on 
oltava selkeitä, avoimia ja syrjimättömiä. 
Ne on vahvistettava etukäteen ja niiden 
on oltava kaikkien ehdokkaiden 
saatavilla.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
lainsäädännössään, missä toimivaan 
johtoon kuulumattoman johtokunnan 
jäsenen valintamenettelyn vaiheessa 
1 kohdassa asetettu tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkaimmin.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos 3 kohdassa tarkoitettu valinta 
suoritetaan osakkaiden tai työntekijöiden 
äänestyksellä, yhtiöiden on varmistettava, 
että äänestäjille annetaan asianmukaiset 
tiedot tässä direktiivissä säädetyistä 
toimenpiteistä, mukaan lukien yhtiölle 
laiminlyönneistä määrättävistä 
seuraamuksista.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kokoonpanostaan ja 
organisaatiostaan riippumatta johtokunta 
on säilytettävä kollegiaalisena elimenä, 
joka toimii kollektiivisesti kaikkien 
osakkeenomistajien edustajana. 
Johtokunta on velvoitettu toimimaan 
johdonmukaisesti yrityksen etujen 
mukaisesti. Huomiota olisi kiinnitettävä 
erityisesti johtokunnan 
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sukupuolijakaumaan ja miesten ja 
naisten yhtäläisen edustuksen 
varmistamiseen, jotta johtokunnan 
kokoonpano vastaa osakkeenomistajien 
etuja ja kuluttajakysynnän jakaumaa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
julkisesti noteeratut yhtiöt antamaan 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kerran vuodessa [kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin antamisesta] tietoa 
johtokuntiensa sukupuolijakaumasta 
eriteltynä toimivaan johtoon kuuluviin ja 
kuulumattomiin johtokunnan jäseniin sekä 
toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet 
lähestyäkseen 4 artiklan 1 kohdassa ja 
tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tavoitteita, ja julkaisemaan nämä tiedot 
soveltuvassa ja helposti saatavassa 
muodossa internetsivullaan.

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
julkisesti noteeratut yhtiöt antamaan 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kerran vuodessa [kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin antamisesta] tietoa 
johtokuntiensa sukupuolijakaumasta 
eriteltynä toimivaan johtoon kuuluviin ja 
kuulumattomiin johtokunnan jäseniin sekä 
toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet 
lähestyäkseen 4 artiklan 1 kohdassa ja 
tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tavoitteita, ja julkaisemaan nämä tiedot 
soveltuvassa ja helposti saatavassa 
muodossa vuosikertomuksessaan ja 
internetsivustollaan.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaisia kannustimia, joilla 
yrityksiä rohkaistaan saavuttamaan 
tuloksia ja ilmoittamaan edistymisestä, 
jota ne ovat saavuttaneet sukupuolten 
tasa-arvon periaatteiden 
kunnioittamisessa yritysten 
johtokunnissa, edistettävä 
osakkeenomistajien mahdollisuuksia 
löytää päteviä naisehdokkaita ja edistää 
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tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista, edistettävä naisten 
osallistumista yritystoimintaa kehittävien 
tärkeiden yritysverkostojen toimintaan 
sekä vaikutettava henkilöstöpolitiikan 
ohjaamiseen siten, että tuetaan naisten 
lahjakkuuden hyödyntämistä ja 
varmistetaan sukupuolisyrjinnän 
estäminen.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) oikeusviranomaisen suorittama, 
4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten vastaisesti tehdyn, 
toimivaan johtoon kuulumattoman 
johtokunnan jäsenen nimityksen tai 
valinnan mitätöiminen.

(b) oikeusviranomaisen suorittama, 
4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten vastaisesti tehdyn, 
toimivaan johtoon kuulumattoman 
johtokunnan jäsenen nimityksen tai 
valinnan mitätöiminen. Toimivaan johtoon 
kuulumattoman johtokunnan jäsenen 
nimityksen tai valinnan mitätöiminen ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla 
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johtokunnan päätösten lainmukaisuuteen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka ovat jo ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa toteuttaneet 
toimenpiteitä varmistaakseen naisten ja 
miesten tasapuolisemman edustuksen 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten joukossa, voivat olla soveltamatta 
4 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaan sisältyviä, 
nimityksiin liittyviä 
menettelytapasääntöjä, jos ne voivat 
osoittaa, että aliedustetun sukupuolen on
kyseisten toimenpiteiden ansiosta
mahdollista saada vähintään 40 prosenttia
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
jäsenten johtokuntapaikoista 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä tai julkisesti 
noteerattujen julkisten yritysten osalta 
1 päivään tammikuuta 2018 mennessä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
4 artiklan 6 ja 7 kohdan soveltamista.

Jäsenvaltio, joka on jo ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa pyrkinyt 
saavuttamaan naisten ja miesten 
tasapuolisemman edustuksen julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten tai 
yleisesti sekä toimivaan johtoon 
kuuluvien että toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten
joukossa, voi olla soveltamatta 4, 5 ja 
6 artiklaa julkisesti noteerattujen julkisten 
yritysten osalta, jos se katsoo, että
aliedustettu sukupuoli saa kyseisten 
toimenpiteiden ansiosta keskimäärin
vähintään 40 prosenttia yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
jäsenten johtokuntapaikoista tai 
kolmanneksen yleisesti näiden yhtiöiden 
sekä toimivaan johtoon kuuluvien että 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten paikoista 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä tai julkisesti 
noteerattujen julkisten yritysten osalta 
1 päivään tammikuuta 2018 mennessä.

Jäsenvaltio, johon sovelletaan tätä 
kohtaa, ilmoittaa siitä komissiolle.
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