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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltua lausuntoa koskeva valiokunnan ehdotus

Valtiopäivät tutki toissijaisuusperiaatteen soveltamista komission ehdotuksessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614), josta esitetään selonteko siviiliasioiden 
valiokunnan lausunnossa 2012/13:CU14 ("Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag"). 
Tämän perusteella valtiopäivät katsoo, että kyseessä oleva ehdotus ei vastaa 
toissijaisuusperiaatetta. Valtiopäivät perustelee arviointiaan seuraavasti.

Direktiivin yleisenä tavoitteena on vahvistaa 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. Ehdotuksen tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen osuus on 
vähintään 40 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomissa 
johtokunnissa.

Valtiopäivien mielestä on tärkeää, että sukupuolijakaumaa tasapainotetaan huomattavasti 
talouselämän päätöksenteossa. Valtiopäivät suhtautuu lisäksi myönteisesti erittäin tärkeää 
aluetta koskevaan aloitteeseen.

Nykyinen ehdotus ei kuitenkaan ole soveltuva siksi, että useissa jäsenvaltioissa osakkailla on 
suuri vaikutusvalta yritysten johdossa. Olosuhteet Ruotsissa havainnollistavat ehdotettuun 
sääntelyyn liittyviä vaikeuksia. Ruotsissa yrityksen omistajat nimittävät johtokunnan 
yhtiökokouksessa. Johtokunnan toimeksianto perustuu luottamukseen, eikä kyseessä ole 
työoikeudellinen palvelussuhde. Johtokunta edustaa omistajia ja vastaa yrityksen 
organisaatiosta ja hallinnosta. Omistajilla on ylin valta yrityksessä, ja he voivat milloin 
tahansa erottaa johtokunnan. Säädösehdotuksessa sen sijaan eräänlainen työoikeudellinen 
näkökulma hallitsee käytännössä johtokunnan jäsenten valintaa, mikä ei sovellu tällaiseen 
järjestykseen. Alan rajat ylittävä ongelma ei myöskään ole niin merkittävä, että sitä varten 
tarvittaisiin sääntelyä EU:n tasolla.

Valtiopäivät katsoo, että kunkin jäsenvaltion olisi edelleen itse päätettävä säännöistä, joiden 
mukaisesti omistajat valitsevat johtokunnan jäsenet. Valtiopäivät arvioi, että tasa-arvoa liike-
elämässä voidaan edelleen vahvistaa olemassa olevin edellytyksin kansallisella tasolla 
erilaisten toimenpiteiden avulla. Ruotsissa julkisesti noteeratut yritykset ovat perustaneet 
valintalautakunnan nykyisen itsesääntelyn puitteissa. Itsesääntelyyn kuuluu myös sääntöjä, 
joilla pyritään tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Omistajien asenteisiin voidaan vaikuttaa 
eri tavoin. Toteuttavien toimenpiteiden olisi sovelluttava kunkin jäsenvaltion vallitseviin 
olosuhteisiin, ja huomioon on otettava omistajakulttuuri, yritysten ohjaus ja muu tasa-arvon 
edistämistyö.

Nykyisen ehdotuksen perusteella valtiopäivät katsoo, että ei ole riittävästi perusteltua ryhtyä 
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toimenpiteisiin EU:n tasolla. Valtiopäivät arvioi, että tasa-arvoista päätöksentekoa 
taloudellisissa kysymyksissä koskeva tavoite voitaisiin saavuttaa tehokkaammin kansallisin 
toimenpitein.


