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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasapainoa talouselämän 
päätöksenteossa SEU:n 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hyödyntämään täysimääräisesti 
tarjolla olevien ehdokkaiden lahjakkuusvarantoa sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi 
yritysten johtokunnissa, mikä edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, 
sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, mikä 
puolestaan edistää mainitun strategian 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 vähennetään hallinnollista 
rasitusta, joka tähän saakka on johtunut sukupuolten tasa-arvon periaatteiden erilaisesta 
soveltamisesta ja täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioiden yritysten johtotasolla.

SEU:n 3 artiklan 3 kohtaan, SEUT:n 8 ja 157 artiklan sekä EU:n perusoikeuskirjan 
23 artiklaan perustuva naisten ja miesten tasa-arvo on EU:n tärkeimpiä tavoitteita. EU:n 
toimielimet ovat ryhtyneet lukuisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä taloudellisessa päätöksenteossa. Komissio määritti vuonna 2010 sukupuolten tasa-
arvon päätöksenteossa ensisijaiseksi tavoitteekseen Naisten peruskirjassa (COM(2010)0078 
lopullinen) ja vuosia 2010–2015 koskevassa Naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa 
(COM(2010)0491 lopullinen). 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 vuosittainen kasvu on 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.

Esittelijä 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 
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taloudellisesta käyttäytymisestä ja kuluttajavalinnoista. Kuluttajien tarpeiden ja valintojen 
mukaiset tuotteet ja palvelut voivat kasvattaa myyntilukuja.

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. Mainittu erilaisuus 
saattaa vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. Useammassa jäsenvaltiossa 
toimivat yritykset tarvitsevat yhdenmukaisen ja luotettavan oikeuskehyksen, jotta mainitut 
yritykset voivat saada täyden hyödyn yhtenäismarkkinoista ja saavuttaa asianmukaisen 
taloudellisen tuloksen.

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

EU:n väestön ikääntymisen vuoksi valmistelija katsoo, että puolta Euroopan väestöstä 
edustavien naisten potentiaalin hyödyntämisen laiminlyönti yhtiöiden johtokunnissa saattaa 
hidastaa EU:n talouden kehittymistä, rahoitusrakenteiden elpymistä ja käytettävissä olevien 
henkilöresurssien hyödyntämistä.

Valmistelija vaatii tarkistuksissaan, että myös jäsenvaltioiden on kannustettava yrityksiä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa yritysten johtokunnissa ja raportoimaan siitä, edistettävä 
naisen pääsyä yritysverkostoihin 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)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Naiset tekevät maailman noin 
70 prosenttia kulutuspäätöksistä, ja näin 
ollen yritysten johtoportaassa toimivien 
naisten lukumäärän lisäämisellä voidaan 
edistää laajempaa tietämystä 
taloudellisesta käyttäytymisestä ja 
kuluttajien tekemistä valinnoista.
Kuluttajien tarpeita ja valintoja paremmin 
vastaavat tuotteet ja palvelut voivat 
kasvattaa myyntilukuja.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 
yritysten toimintakykyyn ja taloudelliseen 
tulokseen.

Or. en
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Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä 
toimiin, joilla kannustetaan parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista ja edistetään 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
painon johtokunnissaan toteuttaneiden 
yritysten toimintaa.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
yritysten johtokunnissa koskevien 
sääntöjen erilaisuus voi luoda erilaisia 
toimintaedellytyksiä, haitata yritysten 
pääoman ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta ja vaikuttaa epäyhtenäisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. 
Useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
toimivat yritykset tarvitsevat 
yhdenmukaisen ja luotettavan 
oikeudellisen kehyksen, jotta ne voivat 
saada täyden hyödyn 
yhtenäismarkkinoista ja saavuttaa 
tehokkaita taloudellisia tuloksia. 

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 b) EU:n väestön ikääntymisen ja 
osaamisvajeen vuoksi puolta Euroopan 
väestöstä edustavien naisten resurssien 
hyödyntämisen laiminlyönti yritysten 
johtokunnissa saattaa hidastaa EU:n 
talouden kehittymistä ja 
rahoitusrakenteiden elpymistä. Jos puolet 
lahjakkuusvarannosta jätetään vaille 
huomiota johtotehtävien täyttämisen 
yhteydessä, itse nimittämisprosessi ja sen 
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 keskuudesta ja 
että sekä miehet että naiset ja koko 
yhteiskunta ovat asianmukaisesti 
edustettuina yrityksen päätöksenteossa.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ei ole mitään syytä myöntää poikkeusta yrityksille, joissa aliedustetun sukupuolen osuus 
työvoimasta on alle 10 prosenttia, koska poikkeuksella edistetään vallitsevan tilanteen 
säilyttämistä.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenistään ja kokoonpanostaan 
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 
sukupuolijakaumaan ja miesten ja 
naisten yhtäläisen edustuksen 
varmistamiseen, jotta johtokunnan 
kokoonpano vastaa osakkeenomistajien 
etuja ja kuluttajakysynnän jakaumaa.

Or. en

Tarkistus 8
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;

Or. en

Tarkistus 9
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 
johtokunnan päätösten lainmukaisuuteen.

Or. en


