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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese ja Teise Koja põhjendatud arvamus 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud 
meetmeid
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese ja 
Teise Koja põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Madalmaade Parlament

Teema:

Põhjendatud arvamus (subsidiaarsus) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (COM(2012)0614).

Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimene ja Teine Koda vaatasid kehtiva korra kohaselt 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise seisukohalt üle ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles 
käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (COM(2012)0614). Seega kohaldati Euroopa Liidu 
lepingu artiklit 5 ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

Käesolevaga teavitame teid Madalmaade Parlamendi Esimese ja Teise Koja arvamusest. 
Ühesugused kirjad on saadetud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade valitsusele.

Nii Esimeses kui ka Teises Kojas oli enamik parlamendiliikmeid seisukohal, et ettepanek on 
subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus1. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt võtab EL 
meetmeid ainult siis, kui need on liikmesriigi tasandi meetmetest tõhusamad, s.t kui 
liikmesriigid ei suuda üksi nende meetmete eesmärki nõuetekohaselt saavutada. Madalmaade 
Parlamendi Esimese ja Teise Koja arvamuse kohaselt see antud juhul nii ei ole.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 3 kohaselt on ELil õigus võtta 
seadusandlikke meetmeid, et tagada meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamine tööhõive ja elukutse küsimustes. Komisjon on teinud ettepaneku võtta 
vastu direktiiv, mille kohaselt peab vähemalt 40% börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest olema alaesindatud soost.

1 Esimeses Kojas moodustasid selle enamuse erakonnad VVD, SP, PVV, CDA ja ChristenUnie ning 
Teises Kojas erakonnad VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie ja SGP.



CM\923157ET.doc 3/3 PE502.184v01-00

ET

Ettepanekus ei ole siiski piisavalt selgelt põhjendatud, miks kavandatud meetmeid vaja on. 
Lisaks ei ole selgelt põhjendatud, miks tuleks selle eesmärgi saavutamiseks võtta vastu 
Euroopa tasandi õigusakt. Samuti ei ole selge, miks otsustati, et kohustuslik osakaal on 40%.
Selge ei ole ka see, kuidas on vastasel juhul häiritud siseturu toimimine, nagu komisjon 
väidab. Kavandatud õigusakti sõnastuses esineb ebatäpsusi.
Komisjoni väitel ei ole liikmesriikide poliitika olnud piisav, et saavutada direktiivi eesmärk, 
milleks on naiste suurem osakaal ettevõtete juhtkondades. Samas ei ole võimalik järeldada, et 
riiklikud algatused on ebaõnnestunud, sest enamik neist on alles algusjärgus ja nende tõhusus 
ei ole jõudnud veel ilmneda. Võimalik on ka see, et Euroopa tasandi ettepanek kahjustaks 
hästi toimivaid riiklikke soolise tasakaalustamise algatusi.

Madalmaade Parlamendi Esimene ja Teine Koda on nõus sellega, et naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus tööhõive ja elukutse küsimustes on väga oluline. Seetõttu hakkab alates 1. 
jaanuarist 2013 Madalmaades suurte ettevõtete nõukogude ja juhatuste puhul kehtima 
sihtmäär 30%. Kui kehtestataks Euroopa tasandi õigusakt, millel oleks teistsugune eesmärk, 
sihtrühm ja ajakava ning mille puhul võetaks kasutusele sanktsioonid, siis oleks see riiklikule 
algatusele takistuseks ega jätaks piisavalt aega selle abil tulemuste saavutamiseks.

Komisjon viitab ka vajadusele ühtlustada eri riikide poliitika, et tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine. Samas ei ole kuidagi tõendatud, et erinevate riiklike algatuste olemasolu siseturule 
kahjulikku mõju avaldaks. See võiks nii olla, kui mõnes riigis ei oleks alaesindatud sool 
mingit võimalust ettevõtete tippjuhina töötada, aga nii see ei ole.

Samas ei ole ka mingit tõestust selle kohta, et kohustusliku sihtmäära kehtestamine tulemusi 
annaks. On väga vähe riike, kus seda on üritatud, ja isegi neis riikides on need algatused alles 
nii varases etapis, et nende õnnestumise kohta ei ole veel võimalik seisukohta võtta. Lisaks ei 
saaks börsil noteeritud äriühingutele üldist kohustust kehtestades arvesse võtta konkreetsete 
ettevõtete eriolukorda. Ei ole piisavat teaduslikku tõestust selle kohta, et 40% on kohustusliku 
osakaaluna kõige tõhusam määr soovitava eesmärgi saavutamiseks, võttes arvesse paljude 
liikmesriikide olukorda. Seetõttu oleks parem oodata ära riiklike algatuste selged tulemused ja 
lasta liikmesriikidel teha järeldused nende riiklike algatuste hindamisest, mitte kehtestada 
praeguses etapis kohustuslikke protsendimäärasid.

Kindel ei ole ka see, et meeste ja naiste võrdsete võimaluste tagamise kavandatav moodus, 
mis näeb ette „proportsionaalsete ja hoiatavate” sanktsioonide kasutamist, on tõhus. On 
olemas kohustuslike sanktsioonideta riiklikke algatusi, mis on samuti aidanud suurendada 
naiste osakaalu ettevõtete tippjuhtkonnas. Seetõttu tekib küsimus, miks Euroopa Komisjon 
soovib antud küsimuses kehtestada hoiatavaid sanktsioone. Samuti on ebaselge, milliseid 
meetmeid liikmesriigid peaksid võtma, millal tuleks sanktsioone kehtestada ja millal oleks 
tegemist nõuete rikkumisega. Ei ole kriteeriumeid, mille põhjal hinnata, kas liikmesriigid on 
kavandatud direktiivi nõudeid täitnud.

Seetõttu ei näe Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimene ega Teine Koda vajadust selle 
järele, et komisjon sekkub õigusakti kehtestades olemasolevatesse riiklikesse algatustesse, 
mille eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdsed võimalused ettevõtete tippjuhtkonnas, 
ega ka selle sellise sekkumisega saavutatavat lisaväärtust.


