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Muudatusettepanek 10
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 157 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 19,

Or. en

Muudatusettepanek 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) ELi institutsioonid ja asutused 
peaksid näitama eeskuju soolise tasakaalu 
parandamisega. Käesolevas direktiivis 
esitatud põhimõtted tuleks lisada 
eeskirjadesse, mis reguleerivad komisjoni, 
Euroopa Parlamendi ja kõigi ELi 
institutsioonide ja asutuste, sh Euroopa 
Keskpanga sisemisi personalivaliku 
menetlusi. Kõigis ELi institutsioonides 
tuleb välja töötada tõhusamad soolise 
võrdõiguslikkuse eeskirjad, et mõjutada 
töölevõtmist ELi eri institutsioonidesse, 
koolitusi ja igapäevast toimimist. Sel 
eesmärgil peaksid institutsioonid tagama, 
et kõrgema juhtkonna töötajate, sh 
peadirektorite, direktorite ja üksuse 
juhatajate töölevõtmisel saavutatakse 
sooline tasakaal.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Soolisest tasakaalust tulenev 
ühiskonna parem esindatus ettevõtete 
juhatustes annaks kõnealustele 
ettevõtetele paremad teadmised tarbijate 
vajadustest ja majanduslikust käitumisest, 
mis aitaks neil nõudlust ja pakkumist 
paremini kohandada, tagades siseturu 
parema toimimise.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Oluline on, et komisjon kui ELi 
täitevorgan parandab oma soolist 
tasakaalu, et paremini esindada Euroopa 
kodanikke. Seetõttu kutsutakse 
liikmesriike üles esitama volinike 
kolleegiumi igale ametikohale nii mees-
kui ka naissoost kandidaadi, et tagada 
volinike kolleegiumi sooline tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Euroopa Keskpank (EKP), Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteem – sealhulgas 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu –
ja Euroopa järelevalveasutused (ESAd) 
peaksid täitma kõiki soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise nõudeid. Euroopa 
järelevalveasutuste nõukogusid tuleks 
samuti ergutada esitama Euroopa 
Parlamendi asjaomasel kuulamisel 
eesistujate ja peadirektorite 
ametikohtadele sooliselt tasakaalustatud 
kandidaadinimekirja. Lõplik valik 
nendele ametikohtadele peaks olema 
sooliselt tasakaalustatud. Samuti on 
oluline, et Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu juhtkomitees ja 
nõuandekomiteedes oleks saavutatud 
sooline tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Euroopa Keskpanga (EKP) 
nõukogu, sh eesistuja ja ase-eesistuja 
ametikohad peaksid olema sooliselt 
tasakaalustatud. Kui Euroopa Keskpanga 
nõukogus vabaneb ametikoht, tuleks 
liikmesriike, kelle rahaühik on euro, 
julgustada esitama vabale ametikohale 
kaks kandidaati, kellest üks on mees- ja 
üks naissoost. Liikmesriike tuleks ka 
ergutada nimetama naisi riigi 
keskpankade (RKPde) juhatajateks, et 
tagada Euroopa Keskpanga nõukogu ja 
üldnõukogu ning Euroopa Süsteemsete 
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Riskide Nõukogu haldusnõukogu sooline 
tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Malcolm Harbour

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 aitab naiste 
tasakaalustatum osalus 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.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hoolimata praegustest ELi 
õigusaktidest soolise diskrimineerimise 
vältimise ja selle vastu võitlemise kohta 
ning nõukogu soovitustest, mille 
põhieesmärk oli naiste osaluse 
suurendamine majandusotsuste tegemisel 
ning iseregulatsiooni soodustavate 
meetmete võtmine ELi tasandil, on naiste 
osakaal äriühingute kõrgemates otsuseid 
tegevates organites kogu ELi territooriumil 
endiselt väga väike. Soolise tasakaalu 
puudumine on kõige suurem ja teravam 
probleem erasektoris, eelkõige börsil 
noteeritud äriühingutes. Komisjoni 
peamine sellealane statistiline näitaja, mis 
väljendab soolist esindatust äriühingute 
juhtorganites, osutab, et äriühingute 
kõrgeimal otsustustasandil tegutsevate 
naiste osakaal on endiselt väga väike. 
2012. aasta jaanuaris oli suuremate börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
naisi vaid 13,7 %. Tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas oli 
naiste osakaal ainult 15%.

(10) Hoolimata praegustest ELi 
õigusaktidest soolise diskrimineerimise 
vältimise ja selle vastu võitlemise kohta 
ning nõukogu soovitustest, mille 
põhieesmärk oli naiste osaluse 
suurendamine majandusotsuste tegemisel 
ning iseregulatsiooni soodustavate 
meetmete võtmine ELi tasandil, on naised
äriühingute kõrgemates otsuseid tegevates 
organites kogu ELi territooriumil endiselt 
väga alaesindatud. Soolise tasakaalu 
puudumine on kõige suurem ja teravam 
probleem erasektoris, eelkõige börsil 
noteeritud äriühingutes. Komisjoni 
peamine sellealane statistiline näitaja, mis 
väljendab soolist esindatust äriühingute 
juhtorganites, osutab, et äriühingute 
kõrgeimal otsustustasandil tegutsevate 
naiste osakaal on endiselt väga väike. 
2012. aasta jaanuaris oli suuremate börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
naisi vaid 13,7 %. Tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas oli 
naiste osakaal ainult 15 %.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hoolimata praegustest ELi 
õigusaktidest soolise diskrimineerimise 
vältimise ja selle vastu võitlemise kohta 
ning nõukogu soovitustest, mille 
põhieesmärk oli naiste osaluse 
suurendamine majandusotsuste tegemisel 

(10) Hoolimata praegustest ELi 
õigusaktidest soolise diskrimineerimise 
vältimise ja selle vastu võitlemise kohta 
ning nõukogu soovitustest, mille 
põhieesmärk oli naiste osaluse 
suurendamine majandusotsuste tegemisel 
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ning iseregulatsiooni soodustavate 
meetmete võtmine ELi tasandil, on naiste 
osakaal äriühingute kõrgemates otsuseid 
tegevates organites kogu ELi territooriumil 
endiselt väga väike. Soolise tasakaalu 
puudumine on kõige suurem ja teravam 
probleem erasektoris, eelkõige börsil 
noteeritud äriühingutes. Komisjoni 
peamine sellealane statistiline näitaja, mis 
väljendab soolist esindatust äriühingute 
juhtorganites, osutab, et äriühingute 
kõrgeimal otsustustasandil tegutsevate 
naiste osakaal on endiselt väga väike. 
2012. aasta jaanuaris oli suuremate börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
naisi vaid 13,7 %. Tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas oli 
naiste osakaal ainult 15%.

ning iseregulatsiooni soodustavate 
meetmete võtmine ELi tasandil, on naiste 
osakaal äriühingute kõrgemates otsuseid 
tegevates organites kogu ELi territooriumil 
endiselt väga väike. Soolise tasakaalu 
puudumine on kõige suurem ja teravam 
probleem erasektoris, kuigi teatud ELi 
institutsioonides ja asutustes, nt Euroopa 
Keskpangas, on samuti ülimalt suur
probleem soolise tasakaaluga. Komisjoni 
peamine sellealane statistiline näitaja, mis 
väljendab soolist esindatust äriühingute 
juhtorganites, osutab, et äriühingute 
kõrgeimal otsustustasandil tegutsevate 
naiste osakaal on endiselt väga väike. 
2012. aasta jaanuaris oli suuremate börsil 
noteeritud ELi äriühingute juhtorganites 
naisi vaid 13,7 %. Tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas oli 
naiste osakaal ainult 15 %.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Malcolm Harbour

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 
võivad tulevikus veelgi süveneda, sest 
liikmesriigid rakendavad naiste osaluse 
suurendamiseks äriühingute juhtorganites 
väga erinevaid lähenemisviise. Seetõttu 
julgustatakse liikmesriike jagama teavet 
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lähenemisviise. ja levitama parimaid tavasid, et saavutada 
paremaid tulemusi, võttes praktilisi ja 
tõhusaid meetmeid soolise tasakaalu 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid peaksid võtma vastu 
strateegiad, millega saavutada oma soolist 
tasakaalu käsitlevates arusaamades 
sotsiokultuuriline nihe, kasutades 
erinevaid vahendeid, millega julgustada 
naisi osalema juhtkonna hierarhias ja 
tööandjaid rakendama proaktiivseid 
lähenemisviise ja meetmeid. Sellised 
vahendid võiksid muu hulgas hõlmata 
paindlike töögraafikute soodustamist ja 
peresõbralike töökohtade arendamist, 
võimaldades kasutada lastehoidu.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui liikmesriikide eeskirjad, millega 
reguleeritakse börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite soolist tasakaalu, on hajutatud 
ja lahknevad või puuduvad üldse, ei too see 
mitte ainult kaasa olukorra, kus naiste arv 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 

(12) Kui liikmesriikide eeskirjad, millega 
reguleeritakse börsil noteeritud äriühingute 
juhtorganite soolist tasakaalu, on hajutatud 
ja lahknevad või puuduvad üldse, ei too see 
mitte ainult kaasa olukorra, kus naiste arv 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
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liikmete hulgas on liikmesriigiti erinev ja 
olukorra paranemise tase on ebaühtlane, 
vaid seab ka tõkkeid siseturu toimimisele, 
esitades Euroopa börsil noteeritud 
äriühingutele erinevaid äriühingu 
üldjuhtimise nõudeid. Sellised erinevused 
äriühingute juhtorganite koosseisu 
käsitlevates õiguslikes ja iseregulatsiooni 
nõuetes võivad kaasa tuua praktilisi 
probleeme piiriülestele börsil noteeritud 
äriühingutele, eeskätt siis, kui on tegemist 
filiaalide loomise või ühinemiste ja 
ülevõtmistega, aga ka juhtorganisse 
kandideerivatele isikutele.

liikmete hulgas on liikmesriigiti erinev ja 
olukorra paranemise tase on ebaühtlane, 
vaid seab ka tõkkeid siseturu toimimisele, 
esitades Euroopa börsil noteeritud 
äriühingutele erinevaid äriühingu 
üldjuhtimise nõudeid. Sellised erinevused 
äriühingute juhtorganite koosseisu 
käsitlevates õiguslikes ja iseregulatsiooni 
nõuetes võivad kaasa tuua praktilisi 
probleeme piiriülestele börsil noteeritud 
äriühingutele, eeskätt siis, kui on tegemist 
filiaalide loomise või ühinemiste ja 
ülevõtmistega, aga ka juhtorganisse 
kandideerivatele isikutele. Sellele 
vaatamata ei tohiks käesolevas direktiivis 
esitatud sätete jõustamine sõltuda 
erinevatest viisidest, kuidas Euroopa 
ettevõtete juhatustesse valitakse 
tegevjuhtkonda mittekuuluvaid juhtorgani 
liikmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesoleva direktiivi nõuetekohase 
rakendamise üks peamistest 
mõjuteguritest on see, kui tulemuslikult 
kasutatakse tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
valimise kriteeriume, mis kehtestatakse 
eelnevalt ja on täielikult läbipaistvad ning 
milles arvestatakse võrdsel määral 
kandidaatide pädevusi sõltumata nende 
soost.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Anna Hedh

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 24
Toine Manders

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 

(14) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
ühtlustada juhtorganite liikmete 
valikumenetlust ja nende 
kvalifikatsiooninõudeid reguleerivaid 
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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.

siseriiklikke eeskirju kõigis üksikasjades.
Selle asemel julgustatakse liikmesriike 
järgima Euroopa Liidu lepingu artikleid 
2, 3 ja 8 ning põhiõiguste harta artiklit 21.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Toine Manders

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 

(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 poole tuleks aktiivselt püüelda,
võttes seejuures arvesse subsidiaarsuse 
põhimõtet.
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naiste osakaalu suurendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Börsil noteeritud äriühingud on 
majandusliku tähtsuse, nähtavuse ja 
turumõju seisukohalt eriti tähtsal 
positsioonil. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud meetmeid 
kohaldada selliste börsil noteeritud 
äriühingute suhtes, mida käsitatakse kui 
liikmesriigis asutatud äriühinguid, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) artikli 
4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Börsil 
noteeritud äriühingud on eeskujuks kogu 
majandusvaldkonnale ning nende 
toimimisviisi järgivad tõenäoliselt ka teised 
äriühingud. Börsil noteeritud äriühingute 
avalik olemus nõuab, et nende tegevust 
tuleks seoses avaliku huviga reguleerida 
rohkem.

(17) Börsil noteeritud äriühingud on 
majandusliku tähtsuse, nähtavuse ja 
turumõju seisukohalt eriti tähtsal 
positsioonil. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud meetmeid 
kohaldada selliste börsil noteeritud 
äriühingute suhtes, mida käsitatakse kui 
liikmesriigis asutatud äriühinguid, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) artikli 
4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Börsil 
noteeritud äriühingud on eeskujuks kogu 
majandusvaldkonnale ning nende 
toimimisviisi järgivad tõenäoliselt ka teised 
äriühingud. Börsil noteeritud äriühingute 
avalik olemus nõuab, et nende tegevust 
tuleks seoses avaliku huviga 
nõuetekohaselt reguleerida.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Börsil noteeritud äriühingud on 
majandusliku tähtsuse, nähtavuse ja 
turumõju seisukohalt eriti tähtsal 
positsioonil. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud meetmeid 
kohaldada selliste börsil noteeritud 
äriühingute suhtes, mida käsitatakse kui 
liikmesriigis asutatud äriühinguid, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) artikli 
4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Börsil 
noteeritud äriühingud on eeskujuks kogu 
majandusvaldkonnale ning nende 
toimimisviisi järgivad tõenäoliselt ka teised 
äriühingud. Börsil noteeritud äriühingute 
avalik olemus nõuab, et nende tegevust 
tuleks seoses avaliku huviga reguleerida 
rohkem.

(17) Börsil noteeritud äriühingud on 
majandusliku tähtsuse, nähtavuse ja 
turumõju seisukohalt eriti tähtsal 
positsioonil. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud meetmeid 
kohaldada selliste börsil noteeritud 
äriühingute suhtes, mida käsitatakse kui 
liikmesriigis asutatud äriühinguid, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda ühe 
või mitme liikmesriigi reguleeritud turul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) artikli 
4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Börsil 
noteeritud äriühingud on eeskujuks kogu 
majandusvaldkonnale ning nende 
toimimisviisi järgivad tõenäoliselt ka teised 
äriühingud. 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Börsil noteerimata äriühingud 
täidavad ka olulist rolli majanduses. 
Seetõttu peaksid nad põhimõtteliselt 
kuuluma käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse. Kuna sooline olukord 
kõnealustes äriühingutes ei ole aga 
üldiselt teada ja nende iseärasuste ja 
liikmesriigiti erineva olemuse 
kajastamiseks võib vaja olla erisätteid, 
tuleks äriühingud kaasata alles hiljem. 
Komisjon peaks esitama sellekohase 
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ettepaneku, olles põhjalikult uurinud 
kõiki asjaomaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Anna Hedh

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. See erand peaks 
kehtima nii börsil noteeritud kui ka börsil 
noteerimata VKEde suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Anna Hedh

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. 

(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. 
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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.

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 31
Anna Hedh

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 

(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 
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juhtorgani liikme kohale ega sunni 
äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

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 32
Malcolm Harbour

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 

(22) Börsil noteeritud ELi äriühingud
peaksid vastu võtma 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 
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äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

äriühinguid ega aktsionäre valima teatavat 
isikut juhtorgani liikmeks. Seega on 
endiselt äriühingute ja aktsionäride 
otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Toine Manders

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 

(22) Börsil noteeritud ELi äriühinguid
tuleks julgustada kehtestama asjakohaseid 
menetlusi, 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 mõistliku 
osakaalu ulatuses, 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 mõistlik osakaal 
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 
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otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib. otsustada, kes juhtorgani liikmeks sobib.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Toine Manders

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Metoodika, mille alusel määratakse 
kindlaks tegevjuhtkonda mittekuuluvate 

(24) Metoodika, mille alusel määratakse 
kindlaks tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
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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 
kaheksast sellisest liikmekohast.

juhtorgani liikmete arv, mis on vajalik 
eespool nimetatud eesmärgi täitmiseks,
peaks tagama mõistliku osakaalu. 

Or. en

Muudatusettepanek 36
Toine Manders

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 

(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 mõistlikust väiksem või suurem 
osakaal. Seepärast peaks kõnealuse 
eesmärgi täitmiseks vajalik juhtorgani 
liikmete arv olema osakaalult võimalikult 
lähedal mõistlikule. Samas ei tohiks börsil 
noteeritud äriühinguid kohustada määrama 
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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 
kaheksast sellisest liikmekohast.

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
kaheksast sellisest liikmekohast.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Anna Hedh

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 

(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 
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kriteeriume, ei kalluta tulemust vastassoo
esindaja kasuks.

hinnang, mille andmisel arvestatakse kõiki 
konkreetseid kandidaate iseloomustavaid 
kriteeriume, ei kalluta tulemust vastassoo 
esindaja kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Malcolm Harbour

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 saama vajaduse korral ja 
mitteeduka kandidaadi vastava taotluse 
korral avaldada 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Malcolm Harbour

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, peaks kõnealune börsil 
noteeritud äriühing saama tõendada
tehtud valiku õiguspärasust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Anna Hedh

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
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Muudatusettepanek 41
Malcolm Harbour

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. ELis 
registreeritud börsil noteeritud 
äriühingud ei riku käesoleva direktiivi 
nõudeid, kui nad ei täida 40 % osakaalu 
eesmärki. Sellele vaatamata rikuvad nad 
käesoleva direktiivi nõudeid, kui nad ei 
järgi korda, mis aitab neil seda eesmärki 
täita.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anna Hedh

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.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Anna Hedh

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 asjakohases ja kergesti 
juurdepääsetavas vormis aastaaruandes ja 
veebilehel ja, 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 44
Toine Manders

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 

(35) Võib juhtuda, et liikmesriigid on juba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist võtnud 
meetmeid, mille abil tagada naiste ja 
meeste tasakaalustatum esindatus 
äriühingute juhtorganites. Sellistele 
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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 %.

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 mõistlik.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 saavutada
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.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1



AM\933679ET.doc 27/38 PE508.311v01-00

ET

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 tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, 
rakendades selleks meetmeid, mis aitavad 
kiirendada soolise tasakaalu saavutamist, 
võttes arvesse liikmesriikide 
majanduslikke ja õiguslikke raamistikke, 
andes samas äriühingutele piisavalt aega 
vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Anna Hedh

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 
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, 
börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

Or. en
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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 ei lähe plaanipäraselt.

Muudatusettepanek 48
Malcolm Harbour

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 ja neutraalselt 
sõnastatud kriteeriumidel, mis on 
kavandatud selleks, et aidata kõnealustel 
äriühingutel saavutada kavandatud 
osalusmäär hiljemalt 1. jaanuariks 2020, 
börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute 
puhul aga hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et need börsil 1. Liikmesriigid julgustavad seda, et need 
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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.

börsil noteeritud äriühingud, kelle 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas on alaesindatud soost 
liikmeid vähem kui mõistliku osakaalu 
ulatuses, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Toine Manders

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 
vastama mõistlikule osakaalule.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad lõikes 1 
sätestatud eesmärgi täitmiseks, et 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 

3. Liikmesriigid võiksid lõikes 1 sätestatud 
eesmärgi täitmiseks ergutada tava, et 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Constance Le Grip

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, 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.

Esimeses lõigus osutatud 
valikukriteeriumid peavad olema selged, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. 
Need sätestatakse eelnevalt ja tehakse 
igale kandidaadile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid määratlevad oma 
õigusaktides tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete 
valikumenetluse etapi, mis sobib lõikes 1 
osutatud eesmärgi kõige tulemuslikumaks 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui lõikes 3 osutatud valik tehakse 
osanike või töötajate hääletuse teel, 
peavad äriühingud tagama, et hääletuses 
osalejatele antakse nõuetekohane teave 
käesoleva direktiiviga sätestatud meetmete 
kohta, sh sanktsioonide kohta, mis 
kehtestatakse äriühingule nõuete 
mittejärgimise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Malcolm Harbour

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 

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

valik tehti, kõnealuste kriteeriumide 
objektiivse võrdlushinnangu ja, kui see on 
asjakohane, kaalutlused, mille põhjal 
otsustati vastassoost kandidaadi kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Anna Hedh

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Suurtes börsil noteeritud äriühingutes ei ole töötajaskond kaugeltki ainus tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete värbamise allikas. Ettevõtteväline värbamine on väga 
tavaline. Seetõttu ei oleks mõttekas siduda töötajaskonna soolist tasakaalu võimalustega 
saavutada sooliselt tasakaalustatud juhtkond. Lisaks sellele looks säte mõnede äriühingute 
jaoks stiimuleid mitte parandada töötajaskonna soolist tasakaalu, mis oleks ülimalt kahjulik.

Muudatusettepanek 57
Toine Manders

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 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 58
Anna Hedh

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.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Anna Hedh

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 

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 
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eesmärkide või kohustuste täitmata jätmise 
põhjused ning kirjeldada meetmeid, mida 
asjaomane äriühing on eesmärkide või 
kohustuste täitmiseks võtnud või kavatseb 
võtta.

eesmärkide või kohustuste täitmata jätmise 
põhjused ning põhjalikult kirjeldada 
meetmeid, mida asjaomane äriühing on 
eesmärkide või kohustuste täitmiseks 
võtnud või kavatseb võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või valimise 
kehtetuks tunnistamine kohtuorgani poolt, 
juhul kui kõnealune määramine või 
valimine on vastuolus artikli 4 lõike 1 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätetega.

(b) tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või valimise 
kehtetuks tunnistamine kohtuorgani poolt, 
juhul kui kõnealune määramine või 
valimine on vastuolus artikli 4 lõike 1 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätetega. 
Tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või 
valimise kehtetuks tunnistamine ei tohi 
mõjutada juhatuse tehtud otsuste 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 62
Malcolm Harbour

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 %.

Liikmesriik, kes on juba enne käesoleva 
direktiivi jõustumist püüdnud saavutada
naiste ja meeste tasakaalustatumat 
esindatust börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas või juhtorgani liikmete 
(tegevjuhtkonda kuuluvate ja 
mittekuuluvate) seas üldiselt, võib jätta 
kohaldamata käesoleva direktiivi artiklid 
4, 5 ja 6 seoses börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingutega, kui ta peab 
silmas, et selliste äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja börsil 
noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018 on 
alaesindatud soost liikmete keskmine 
osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete hulgas vähemalt 40 % 
või juhtorgani liikmete (tegevjuhtkonda 
kuuluvate ja mittekuuluvate) hulgas 
üldiselt üks kolmandik. 

Liikmesriik, kellele nimetatud lõiget 
kohaldatakse, teavitab sellest komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Toine Manders
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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 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete hulgas mõistlik.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab hiljemalt 1. 
jaanuariks 2016 ettepaneku lisada 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
börsil noteerimata äriühingud, mis ei ole 
VKEd. See võib sisaldada ettepanekuid, 
mille eesmärgiks on kajastada nimetatud 
äriühingute iseärasusi ja erinevat 
olemust.

Or. en
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Selgitus

Põhimõtteliselt ei ole häid argumente suurte börsil noteerimata äriühingute direktiivi 
kohaldamisalast väljajätmise poolt. Kuna kõnealused äriühingud tegutsevad sageli 
piiriüleselt, on neil suur mõju majandusele ja soolisele olukorrale ühiskonnas. Nende 
väljajätmine ajendaks äriühinguid hoopis börsinimekirjadest lahkuma või ennast börsil mitte 
noteerima, mis oleks väga kahjulik. Tegelikkuses on tõenäoliselt siiski vaja teha rohkem tööd, 
et oleks võimalik kaasata börsil noteerimata äriühinguid sobival viisil, arvestades nende 
eripärasid ja erinevust.

Muudatusettepanek 65
Toine Manders

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 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.

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 1. jaanuariks 
2020 on tagatud, et alaesindatud soost 
isikuid oleks tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas 
mõistlikus osakaalus. 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.
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Muudatusettepanek 66
Anna Hedh

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.
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