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Asia: Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja parlamentin alahuoneen 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 Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja parlamentin 
alahuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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Alankomaiden parlamentti

Asia:

Perusteltu lausunto (toissijaisuusperiaatteen soveltaminen) julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamista koskevasta direktiiviehdotuksesta COM (2012)0614

Alankomaiden parlamentin ylähuone ja parlamentin alahuone ovat asianmukaisesti 
vahvistetun menettelyn perusteella ja toissijaisuusperiaatetta soveltaen tarkastelleet ehdotusta 
direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta (COM (2012)0614). Ne ovat 
soveltaneet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2, joka koskee toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista.

Tässä kirjeessä ilmoitetaan, mihin kantaan Alankomaiden parlamentin ylähuone ja 
parlamentin alahuone päätyivät. Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Alankomaiden 
hallitukselle on toimitettu samanlaiset kirjeet.

Parlamentin ylähuoneen enemmistö ja parlamentin alahuoneen enemmistö katsovat, että 
ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU toteuttaa 
toimia vain, jos ne ovat tehokkaampia kuin kansallinen toiminta, eli silloin, kuin jäsenvaltio ei 
voi saavuttaa riittävällä tavalla ehdotettujen toimien päämäärää. Alankomaiden parlamentin 
ylähuone ja parlamentin alahuone katsovat, että tästä ei ole tässä tapauksessa kyse.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 3 kohdan perusteella EU voi 
laatia  lainsäädäntöä, jolla taataan, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työmarkkinoilla varmistetaan. Komissio 
esittää direktiiviä, jonka mukaan vähintään 40 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä on oltava aliedustetun sukupuolen 
jäseniä.

1 Ylähuoneen enemmistö muodostuu puolueiden VVD, SP, PVV, CDA ja ChristenUnie ryhmistä ja 
alahuoneen enemmistö puolueiden VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie ja SGP ryhmistä.
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Ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden tarpeellisuus ei ole riittävän selkeä. Ei ole myöskään 
esitetty selvästi, miksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi on otettava käyttöön unionin tason 
lainsäädäntöä. Epäselvää on myös, miksi on päädytty sitovaan 40 prosentin osuuteen.
Epäselvää on lisäksi se, millä tavalla sisämarkkinoille aiheutetaan häiriötä, kuten komissio 
esittää. Lainsäädännön ehdotettuun laatimistapaan kaivataan myös selvennystä.

Komissio katsoo, että direktiivin tavoitetta, naisten määrän lisäämistä yritysten johdossa, ei 
ole saavutettu riittävästi kansallisten toimintalinjojen perusteella. Ei ole mahdollista todeta, 
että kansalliset aloitteet eivät ole menestyneet, sillä useimmat niistä ovat vielä alkuvaiheessa 
ja niiden tehokkuutta ei ole ollut mahdollista osoittaa. On mahdollista, että EU:n ehdotuksen 
vaikutus häiritsee hyvin toimivia tasa-arvoon pyrkimistä koskevia kansallisia aloitteita.

Alankomaiden parlamentin ylähuone ja parlamentin alahuone kannattavat miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Alankomaissa tuli tässä asiassa 1. tammikuuta 2013 
voimaan 30 prosentin lainsäädännöllinen tavoite, joka koskee suurten yritysten 
hallintoneuvostoa ja johtokuntaa. Jos vahvistetaan unionin tason lainsäädäntö, jolla on 
erilainen tavoite, kohderyhmä ja aikataulu, ja jossa otetaan käyttöön seuraamuksia, toimitaan 
vastoin kansallista aloitetta, ja kansallisille toimenpiteille jää liian vähän aika tuottaa tuloksia.

Lisäksi komissio vetoaa tarpeeseen yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi. Ei voida osoittaa, että sukupuolten tasa-
arvoon pyrkimistä koskevien erilaisten kansallisten aloitteiden olemassaolo vaikuttaa 
häiritsevästi sisämarkkinoihin. Tästä voisi olla kyse valtioissa, joissa aliedustettuna olevalla 
sukupuolella ei ole mitään mahdollisuutta työskennellä yrityksen johtotehtävissä. Siitä ei ole 
tässä kysymys.

Ei voida myöskään osoittaa, että sitovien määrien käyttöönotto on tehokasta. On vain vähän 
esimerkkejä valtioista, joissa tätä on jo kokeiltu, ja jopa tällaisissa valtioissa aloitteiden kesto 
on ollut niin lyhyt, että vielä ei voida todeta varmasti, ovatko nämä toimet onnistuneet.
Lisäksi julkisesti noteerattuihin yhtiöihin liittyvässä yleisessä velvoitteessa ei oteta riittävästi 
huomioon yritysten erityistilannetta. Ehdotuksessa ei esitetä riittävästi tieteellistä näyttöä siitä, 
että 40 prosentin sitova prosenttiosuus on tehokkain, kun otetaan huomioon saavutettava 
tavoite ja monien jäsenvaltioiden tilanne. Siksi olisi parempi odottaa kansallisista aloitteista 
saatavia selkeitä tuloksia ja tiedottaa jäsenvaltioille näiden kansallisten aloitteiden arvioinnin 
tuloksista sen sijaan, että tässä vaiheessa vahvistetaan sitovia prosenttiosuuksia.

Ehdotuksessa ei ole osoitettu, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien 
aikaansaaminen ehdotetulla tavalla, eli "asianmukaisilla ja varoittavilla seuraamuksilla", on 
tehokas. Käytössä on kansallisia aloitteita, joihin ei liity pakollisia seuraamuksia, ja niistä 
voidaan panna merkille, että naisten edustus liike-elämän johtotehtävissä on vahvistumassa.
Sen vuoksi herää kysymys siitä, miksi komissio vaikuttaa tällaiseen kehitykseen varoittavien 
seuraamuksien käyttöönottoa koskevalla velvoitteella. Lisäksi on epäselvää, millaisia 
toimenpiteitä jäsenvaltioiden olisi toteutettava, milloin olisi otettava käyttöön seuraamuksia ja 
milloin on kyse noudattamatta jättämisestä. Ei ole myöskään selvää, milloin jäsenvaltiot 
noudattavat ehdotettua direktiiviä.

Alankomaiden parlamentin ylä- ja alahuone eivät näe mitään lisäarvoa tai tarvetta sille, että 
Euroopan komissio puuttuu lainsäädännön perusteella nykyisiin kansallisiin aloitteisiin, joilla 
pyritään naisten ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin liike-elämän johtotehtävissä.
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