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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 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Alahuoneen perusteltu lausunto

Toimitettu Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja komission puheenjohtajille 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan nojalla

ja joka koskee

ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 

tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
16433/121

Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioimista koskeva sopimuskehys

1. Toissijaisuusperiaate on saanut alkunsa halusta varmistaa, että päätökset tehdään 
mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia. Se määritetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa:

"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 
tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla."

2. EU:n toimielinten on huolehdittava jatkuvasti2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 2) säädetyn toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta.

3. Komission on siksi kuultava laajasti eri tahoja ennen kuin se tekee ehdotuksen 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi, ja kuulemisessa on tarvittaessa 
otettava huomioon alueellinen ja paikallinen ulottuvuus.3

4. Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan nojalla kaikkiin esityksiin, jotka koskevat 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä "selvitys", jonka sisältämien 
"yksityiskohtaisten" tietojen perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamista voidaan arvioida. Selvitykseen olisi sisällyttävä seuraavat seikat:

 jonkinlainen arvio ehdotuksen rahoitusvaikutuksista,

                                               
1 COM(2012)0614.
2 Pöytäkirjan N:o 1 2 artikla.
3 Pöytäkirjan N:o 2 2 artikla.
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 arvio ehdotuksen vaikutuksista kansalliseen ja tarvittaessa alueelliseen lainsäädäntöön, 
kun kyse on direktiivistä sekä

 laadulliset ja, aina kun se on mahdollista, määrälliset perustelut seikoista, joiden 
perusteella todetaan, että unionin tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Yksityiskohtaisia tietoja sisältävässä selvityksessä olisi myös osoitettava, että unionille, 
jäsenvaltioiden hallituksille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille, taloudellisille 
toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai hallinnollisen rasituksen on pysyttävä 
mahdollisimman pienenä, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden.

5. SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan b alakohdan nojalla kansalliset 
parlamentit huolehtivat siitä, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan pöytäkirjassa N:o 2 
määrättyjen menettelyjen, erityisesti perusteltua lausuntoa koskevan menettelyn, mukaisesti.

Edellinen pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta

6. Amsterdamin sopimukseen liitetyssä edellisessä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa annettiin hyödyllistä ohjausta siitä, miten 
toissijaisuusperiaatetta on sovellettava. Nämä ohjeet ovat edelleen asiaankuuluva mittari 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisessa. Komissio on vahvistanut, että se käyttää edelleen 
Amsterdamin sopimukseen liitettyä pöytäkirjaa ohjenuorana arvioidessaan 
suhteellisuusperiaatteen noudattamista ja suosittaa muita tekemään samoin.1

"Jotta yhteisön toiminta olisi perusteltua, toissijaisuusperiaatteen molempien ehtojen on 
täytyttävä: suunnitellun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla toteuttaa 
jäsenvaltioiden toiminnan avulla niiden valtiosääntöjärjestelmän puitteissa, ja ne voidaan 
tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön toiminnan kautta."

"Arvioitaessa edellä mainittujen edellytysten täyttymistä olisi noudatettava seuraavia 
suuntaviivoja:

 tarkasteltavaan asiaan liittyy useisiin jäsenvaltioihin vaikuttavia näkökohtia, joita ei voida
tyydyttävästi säännellä jäsenvaltioiden toiminnalla,

 pelkkä jäsenvaltioiden toiminta tai yhteisön toimimattomuus olisi ristiriidassa 
perustamissopimuksessa olevien vaatimusten kanssa (kuten tarve oikaista kilpailun 
vääristyminen tai välttää peiteltyjä kaupan esteitä taikka vahvistaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta) tai vahingoittaisi muutoin merkittävästi jäsenvaltioiden 
etuja,

 yhteisön tasolla toteutetusta toiminnasta olisi selkeästi etua laajuutensa tai vaikutustensa 
vuoksi jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna.2

"Yhteisön toimintaa varten on valittava mahdollisimman yksinkertainen muoto, toiminnan on 
johdettava toimenpiteen tavoitteen tyydyttävään toteutumiseen ja sitä on voitava toteuttaa 
tehokkaasti. Yhteisö antaa säädöksiä vain siltä osin kuin se on tarpeen. Direktiivejä suositaan 
                                               
1 Ks. komission kertomukset toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista vuodelta 2010, s. 2 (COM(2010)0547) ja 
vuodelta 2011, s. 3, (COM(11)0344).
2 5 artikla.
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asetusten sijasta ja puitedirektiivejä yksityiskohtaisten toimenpiteiden sijasta edellyttäen, että 
tilanne muutoin on samanlainen."

Lainsäädäntöehdotuksen tarkoitus

7. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tasapuolistaa yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakaumaa. Vaikka ehdotus onkin laadittu sukupuolineutraalisti ja siinä viitataan 
koko ajan aliedustettuun sukupuoleen, johdanto-osan kappaleissa ilmaistaan selvästi, että 
tavoitteena on lisätä naisten osallistumista johtokuntiin seuraavista syistä:

 todellisen naisten ja miesten tasa-arvon saavuttaminen ja sukupuolten työllisyys- ja 
palkkaerojen kaventaminen

 henkilöresurssien tehokkaan käytön varmistaminen (60 prosenttia yliopistotutkinnon 
suorittaneista on naisia) ja julkisten koulutusinvestointien kannattavuuden parantaminen 
sekä

 yhtiöiden hallinnoinnin parantaminen, mikä vaikuttaa myönteisesti taloudelliseen 
tulokseen ja kannattavuuteen sekä talouskasvuun.

Tausta

8. Direktiiviehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 
3 kohtaan, jossa säädetään erityisestä toimivallasta toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
"varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien samasta 
tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate". Siinä vaaditaan jäsenvaltioita 
varmistamaan, että julkisesti noteeratuissa yhtiöissä, joissa naisia on alle 40 prosenttia 
toimivaan johtoon kuulumattomista jäsenistä tai kolmasosa kaikista (toimivaan johtoon 
kuuluvista ja kuulumattomista) johtokuntapaikoista, toimivaan johtoon kuulumattomien 
jäsenten nimitykset tehdään "kunkin ehdokkaan pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin 
perusteella soveltamalla ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja 
yksiselitteisiä kriteerejä". Ehdotukseen sisältyy myös etusijasääntö, jolla varmistetaan, että 
etusijalle asetetaan naispuolinen ehdokas edellyttäen, että hän on yhtä pätevä kuin 
miespuolinen ehdokas hakijoiden soveltuvuus, pätevyys ja ammattikokemus huomioon ottaen 
ja että miespuolinen ehdokas ei ole sopivampi tehtävään kyseisen hakijan henkilöön liittyvien 
muiden tekijöiden perusteella.

9. Näiden uusien menettelytapasääntöjen tavoitteena on se, että julkisesti noteeratuissa 
yhtiöissä naisten osuus toimivaan johtoon kuulumattomista johtokuntapaikoista olisi 
40 prosenttia (tai 30 prosenttia kaikista johtokuntapaikoista) vuoteen 2020 mennessä (tai 
vuoteen 2018 mennessä, jos kyseessä on julkisesti noteerattu julkinen yhtiö). Vaatimus ei 
koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) eikä yrityksiä, joiden työntekijöistä alle 
kymmenen prosenttia on naisia. Jos jäsenvaltioissa on jo toteutettu kansallisia toimenpiteitä 
naisten osuuden lisäämiseksi yhtiöiden johtokunnissa, yhtiöiden ei tarvitse soveltaa uusia 
rekrytointi- ja valintamenettelyjä, mutta niiden noudattamista vaaditaan niiltä vuodesta 2018 
tai 2020 alkaen, jos yhtiöt eivät ole saavuttaneet 40 prosentin tavoitetta. Direktiiviehdotukseen 
sisältyy myös erityisiä julkisesti noteeratuille yhtiöille asetettuja seuranta- ja 
tiedotusvaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan tuntuva edistyminen naisten osuuden 
lisäämisessä johtokuntatehtävissä.
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10. Direktiiviehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön seuraamuksia, joihin 
voi sisältyä hallinnollisia sakkoja tai oikeusviranomaisen suorittama toimivaan johtoon 
kuulumattoman johtokunnan jäsenen nimityksen tai valinnan mitätöiminen, jos kansallisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia rekrytointia ja valintaa koskevia 
menettelytapasääntöjä on rikottu. Ehdotuksesta ei käy selvästi ilmi, onko seuraamuksia 
tarkoitus soveltaa julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, jotka noudattavat menettelytapasääntöjä 
mutta jotka eivät saavuta 40 prosentin tavoitetta vuoteen 2018 tai 2020 mennessä.

Toissijaisuusperiaate

11. Komissio perustelee EU:n toimia kolmella seikalla. Ensiksi komissio toteaa, että EU:n 
toimet ovat tarpeen, koska yksittäisten jäsenvaltioiden toimilla ei saavuteta riittävää edistystä 
johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamiseen liittyvän tavoitteen saavuttamisessa 
vuoteen 2020 mennessä eikä missään vaiheessa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.1

Komissio arvioi jäsenvaltioiden nykyisten suuntausten perusteella, että EU ei kokonaisuutena 
saavuta 40:tä prosenttia edes vuoteen 2040 mennessä. Komissio korostaa, että jäsenvaltioiden 
noudattamien lähestymistapojen erot kasvavat, ja lisää, että

"vaikka jäsenvaltioilla onkin laillinen mahdollisuus vastustaa toimillaan naisten aliedustusta 
taloudellisessa päätöksenteossa, monet niistä eivät ole osoittaneet tähän mitään halua tai 
niiden oma-aloitteisia toimia vastustetaan yritysmaailmassa."2

12. Jäsenvaltioiden soveltamat erilaiset lähestymistavat ovat toinen perustelu EU:n toimille. 
Komissio toteaa, että erilaiset sääntelymenettelyt voivat vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoihin ja aiheuttaa "käytännön hankaluuksia". Se mainitsee esimerkkeinä 
vaikeudet, joita julkisesti noteerattu yhtiö voi kohdata, jos se haluaa perustaa tytäryhtiön 
toiseen jäsenvaltioon, toteuttaa sulautumia tai hankintoja tai vastata julkista 
hankintasopimusta koskevaan tarjouspyyntöön3. Johtokuntapaikkoja koskevien 
valintamenettelyjen ja pätevyysvaatimusten avoimuuden puute saattaa estää mahdollisia 
ehdokkaita käyttämästä vapaata liikkumista koskevaa oikeuttaan sisämarkkinoilla sekä 
vaikuttaa myös sijoittajien päätöksiin4. Lisäksi yhteiset vähimmäisvaatimukset auttavat 
takaamaan kilpailukykyiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset5. Komissio toteaa myös 
seuraavaa:

"Jäsenvaltiot saattavatkin epäröidä tämän alan kansallisessa sääntelyssä, koska ne saattavat 
kokea, että niiden omat yritykset joutuisivat silloin epäsuotuisampaan asemaan verrattuna 
muiden jäsenvaltioiden yrityksiin. Tämä käsitys, jota liike-elämän painostus vahvistaa, on 
suuri este jäsenvaltioiden asianmukaisille toimille. Tällä alalla tarvitaan EU:n tason aloitetta, 
jotta kaikkialla unionin alueella varmistetaan verrattavissa oleva sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen taso, kuten vaaditaan EU:n perussopimuksissa."6

                                               
1 Ks. komission vaikutustenarviointi, s. 25 (ADD 1).
2 Ks. komission vaikutustenarviointi, s. 26 (ADD 1).
3 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 12 kappale, s. 17.
4 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 13 kappale, s. 17, ja komission vaikutustenarviointi, s. 27–28 (ADD 1).
5 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 14 kappale, s. 17.
6 Ks. komission vaikutustenarviointi, s. 26 (ADD 1).
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13. EU:n toimien kolmannessa perustelussa sukupuolten tasa-arvoa tarkastellaan 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvässä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä. Komissio toteaa, että selkeä sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon on keskeistä, 
jotta voidaan poistaa esteet naisten osallistumiselta työmarkkinoille ja saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoite 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten 75 prosentin 
työllisyysasteesta vuoteen 2020 mennessä. Komissio arvelee myös, että naisten osallistumisen 
lisääntyminen taloudellisen päätöksenteon korkeimmilla tasoilla vaikuttaa myönteisesti 
laajemminkin talouteen, sillä se edistää Euroopan yritysten kilpailukykyä ja parantaa 
talouskasvua.1 Komissio toteaa seuraavaa:

"Erittäin pätevien naisten taitojen vajaakäyttö heikentää talouden kasvupotentiaalia. Kaikkien 
käytettävissä olevien henkilöresurssien täysimääräinen hyödyntäminen on ratkaisevaa EU:n 
väestökehitykseen liittyvissä haasteissa, menestyksekkäässä kilpailussa globalisoituneessa 
taloudessa ja kilpailuedun hankkimisessa muihin maihin verrattuna."2

14. Komissio esittää analyysinsa johtopäätöksenä, että tavoite lisätä naisten osuutta julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa

"voidaan saavuttaa paremmin toteuttamalla EU:n tasolla koordinoituja toimia kooltaan, 
tavoitteiltaan ja teholtaan vaihtelevien jäsenvaltioiden aloitteiden sijasta".3

Asetuksen kohdat, jotka eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia

15. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone katsoo, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviehdotus julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä ei ole komissiolle pöytäkirjassa N:o 2 määrättyjen 
menettelyvaatimusten eikä toissijaisuusperiaatteen mukainen seuraavien seikkojen osalta:

i) Olennaisten menettelytapasääntöjen noudattamatta jättäminen

16. Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan nojalla kaikkiin esityksiin, jotka koskevat 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä "selvitys", jonka sisältämien 
"yksityiskohtaisten" tietojen perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamista voidaan arvioida. Vaatimus siitä, että kaikkiin esityksiin, jotka koskevat 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi sisällyttävä yksityiskohtaisia tietoja 
sisältävä selvitys, edellyttää, että selvitys olisi sisällytettävä komission perusteluihin, jotka 
ovat osa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädösesitystä ja jotka on käännettävä 
kaikille EU:n virallisille kielille.
Selvityksen kääntäminen kaikille EU:n virallisille kielelle mahdollistaa sen, että kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa voidaan arvioida, onko selvitys toissijaisuusperiaatteen (ja 
suhteellisuusperiaatteen) mukainen pöytäkirjan N:o 2 5 artiklan mukaisesti. Tätä on verrattava 
komission vaikutustenarviointiin, joka ei sisälly lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 
säädöstä koskevaan esitykseen ja jota ei käännetä kaikille EU:n virallisille kielille.

                                               
1 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 15 kappale, s. 17–18.
2 Ks. komission perustelut, s. 3.
3 Ks. komission vaikutustenarviointi, s. 28 (ADD 1).
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17. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa1 oletetaan, että päätökset olisi tehtävä 
mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia. Tästä olettamasta poikkeamiseen ei pitäisi 
suhtautua itsestäänselvyytenä, vaan se olisi perusteltava riittävän yksityiskohtaisesti ja 
selkeästi, jotta EU:n kansalaiset ja heidän vaaleilla valitut edustajansa voivat ymmärtää 
laadulliset ja määrälliset syyt, joiden perusteella todetaan, että "unionin tavoite voidaan 
paremmin saavuttaa unionin tasolla", kuten vaaditaan pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa. 
Lainsäädäntöä ehdottavan EU:n toimielimen velvollisuutena on täyttää kyseiset vaatimukset.

18. Komission perusteluissa ja direktiiviehdotuksen johdanto-osan kappaleissa esitetään tarkat 
perustelut EU:n toimille. Jäljempänä esitettävistä syistä emme kuitenkaan katso komission 
esittäneen riittäviä laadullisia ja määrällisiä todisteita EU:n tasolla toteutettavien toimien 
tarpeellisuudesta ottaen huomioon, että monet jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin naisten 
osallistumisen lisäämiseksi yritysten johtokunnissa. Yhdistyneen kuningaskunnan 
parlamentin alahuoneen mukaan tämä on osoitus siitä, että komissio ei noudata pöytäkirjan 
N:o 2 5 artiklassa esitettyjä olennaisia menettelytapasääntöjä.

ii) Toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen

19. Toissijaisuustestin ensimmäisen osan mukaan EU voi toimia "ainoastaan jos ja siltä osin 
kuin jäsenvaltiot eivät voi [...] riittävällä tasolla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita"2.

20. Komissio tuo esiin jäsenvaltioiden soveltamat erilaiset lähestymistavat, joista osassa 
käytetään sitovia kiintiöitä, toisissa esitetään ei-sitovia tavoitteita tai vapaaehtoisia, yritysten 
johtamia aloitteita ja osassa taas ei käynnistetä minkäänlaisia toimia, sekä toteaa, että 
yritysten johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamisessa edistytään liian hitaasti. 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone katsoo kuitenkin, että viimeksi 
kuluneiden parin vuoden aikana on otettu käyttöön monia kansallisia toimenpiteitä ja että on 
vielä liian aikaista hylätä ne tehottomina. Mielestämme on tarpeen jatkaa toimenpiteiden 
tarkastelua ja arviointia, jotta voidaan arvioida, mitkä toimenpiteet ovat toimivia ja mitkä 
eivät ja kuinka tuntuvaa edistyminen on ollut, ennen kuin voidaan todeta, että jäsenvaltiot 
ovat haluttomia toimimaan tai että niiden käyttöön ottamat toimenpiteet ovat tehottomia.

21. Komissio pitää yritysmaailman vastustusta yhtenä mahdollisena tekijänä, joka selittää, 
miksi muutamat jäsenvaltiot ovat vastahakoisia tai haluttomia toimimaan, ja kannattaa EU:n 
tasolla toteutettavia toimia, jotta varmistetaan "kilpailukykyiset ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset". Kuitenkin suurimmassa osassa komission ehdotuksen tukena olevasta 
analyysista perustana on liiketoimintamallin vahvuus valita entistä monipuolisempia 
johtokuntia yrityksen hallinnoinnin ja tuloksen parantamiseksi. Sen vuoksi vaikuttaisi siltä, 
että jäsenvaltioiden olisi ennemminkin syytä toteuttaa toimia yksin, jotta edistetään yhtiöiden 
johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamista ja turvataan tällä tavoin kilpailuetu.

22. Toissijaisuustestin toisessa osassa vaaditaan osoitusta siitä, että tavoite yritysten 
johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamisesta voidaan saavuttaa paremmin EU:n tason 
toimilla joko niiden laajuuden tai vaikutusten vuoksi. Komission mukaan EU:n toiminta on 

                                               
1 5 artikla.
2 Ks. SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohta.
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perusteltua, koska erilaiset sääntelymenettelyt voivat aiheuttaa "käytännön hankaluuksia", 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin. Esimerkeissä mainitaan muun muassa 
mahdollisuus siitä, että yritys, jossa on liian vähän naispuolisia johtokunnan jäseniä, voidaan 
sulkea julkisia hankintoja koskevien sopimusmenettelyjen ulkopuolelle tai sillä voi olla 
vaikeuksia perustaa tytäryhtiö toiseen jäsenvaltioon. Johtokuntapaikkoja koskevien 
rekrytointi- ja valintamenettelyjen avoimuuden puute saattaa myös rajoittaa vapaata 
liikkumista sisämarkkinoilla ja vaikuttaa seikkoihin, joiden pohjalta investointipäätökset 
tehdään. Vaikka olemmekin yhtä mieltä siitä, että kaikki edellä mainitut tilanteet ovat 
teoriassa mahdollisia, komission on mielestämme esitettävä huomattavasti vankempaa näyttöä 
sisämarkkinoilla todellisuudessa esiintyvistä ongelmista, ennen kuin päätetään, että EU:n 
toimet ovat perusteltuja erilaisten kansallisten lähestymistapojen yhteensovittamiseksi.

23. Komissio esittää myös, että naisten osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen taloudellisen 
päätöksenteon ylemmissä johtotehtävissä voi hyvinkin vaikuttaa myönteisesti naisten 
osallistumiseen työmarkkinoilla sekä edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä koskevaa 
yleistavoitetta. Ei ole lainkaan selvää, että Eurooppa-neuvosto pitää tämäntyyppistä 
lainsäädäntöä tarpeellisena tai toivottavana yleistavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi, kuten 
edellä todettiin, mielestämme on liian aikaista esittää johtopäätöstä siitä, että komission 
esittämät EU:n tasolla toteutettavat toimet olisivat välttämättä ainoa tai paras keino 
yleistavoitteen saavuttamiseksi.

Päätelmät

24. Edellä mainituista syistä parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.



CM\923974FI.doc 9/22 PE504.011v01-00

FI

Euroopan tarkastuskomitea, 23. kertomus, jakso 2012–2013

Yritysten johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottaminen

Taustaa

1.1 Roomassa vuonna 1957 tehdyssä Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksessa 
säädettiin periaatteesta, jonka mukaan miesten ja naisten olisi saatava sama palkka samasta 
työstä, ja sukupuolten välinen tasa-arvo on sittemmin tunnustettu yhdeksi EU:n 
perusarvoista.1 EU:n perussopimuksissa EU:lle määrätään yleinen velvoite pyrkiä poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikilla toimivaltaansa kuuluvilla 
aloilla.2 Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 157 artiklan 
3 kohdassa säädetään erityisestä toimivallasta toteuttaa toimenpiteitä,

"joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien 
samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate".

Asiakirja (a) – tiedonanto

1.2 Komission tiedonannossa kuvataan, miten EU:n lainsäädäntö, unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö sekä EU:n rahoitus- ja toimitusohjelmat ovat osaltaan edistäneet sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Maaliskuussa 2010 juuri nimitetty komissio hyväksyi Naisten peruskirjan, 
jossa se sitoutui vahvistamaan sukupuolinäkökulmaa kaikissa politiikoissa toimikautensa 
aikana ja esittämään erityistoimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Komission 
vuosille 2010–2015 hyväksymässä naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa korostetaan 
tarvetta parantaa naisten osuutta johtotehtävissä. Maaliskuussa 2011 neuvosto hyväksyi 
vuosiksi 2011–2020 Euroopan tasa-arvosopimuksen, jossa vaaditaan jäsenvaltioiden ja 
tarvittaessa unionin tasolla toteutettavia toimia, joilla edistetään naisten mahdollisuuksia 
osallistua poliittiseen ja taloudelliseen elämään sekä naisten ja miesten tasapuolista 
osallistumista kaikentasoiseen päätöksentekoon kaikilla aloilla, jotta kaikki kyvyt 
hyödynnetään täysimääräisesti. Sopimus auttaa poistamaan esteitä naisten osallistumiselta 
työmarkkinoille, ja siten se on yksi lukuisista työkaluista, joilla pyritään tukemaan 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitetta nostaa naisten työllisyysaste 75 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä.

1.3 Tiedonannossa todetaan, että huolimatta edellä kuvatuista aloitteista sekä aikaisemmista 
pyrkimyksistä saada aikaan muutos ei-sitovilla neuvoston suosituksilla sukupuolet ovat yhä 
epätasapuolisesti edustettuina johtotehtävissä:

"Johtokunnat kaikkialla EU:ssa muodostuvat tällä hetkellä valtaosin vain yhden sukupuolen 
edustajista: johtokuntien jäsenistä 86,3 prosenttia on miehiä ja vain 13,7 prosenttia naisia 
(toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten keskuudessa vastaava luku on 15 prosenttia). 
Johtokuntien puheenjohtajista 96,8 prosenttia on miehiä ja vain 3,2 prosenttia naisia."3

                                               
1 Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla.
2 Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artikla.
3 Ks. tiedonanto, s. 5.



PE504.011v01-00 10/22 CM\923974FI.doc

FI

1.4 Tiedonannossa painotetaan komission maaliskuussa 2011 esittämän "Women on the 
Board Pledge for Europe" -sitoumuksen saamaa vähäistä vastakaikua. Siinä kehotetaan 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä sitoutumaan vapaaehtoisesti lisäämään naisten osuutta 
johtokunnissa 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä1. Lisäksi tuodaan esiin Euroopan parlamentin painostus kiintiöiden ja sitovan 
lainsäädännön esittämiseen, jos vapaaehtoiset toimenpiteet eivät tuota tulosta. Komissio 
arvioi, että jos edistys jatkuu nykyisellä vauhdilla, kestää yli 40 vuotta, ennen kuin kaikkialla 
EU:ssa yhtiöiden johtokunnissa saavutetaan tasapainoinen sukupuolijakauma. Komissio 
toteaa, että säädösaloite on siten tarpeen paitsi sukupuolijakauman tasapainottamiseksi 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa, myös siksi, että säädösaloite tekisi 
muutoksesta "rakenteellisen ja pysyvän"2. Muita EU:n lainsäädäntöä tukevia toimia ovat 
muun muassa

 sukupuolten tasapuolista edustusta ja parhaita käytänteitä koskevien vapaaehtoisten 
käytännesääntöjen laatiminen johtohenkilöiden hakupalveluita tarjoavia yrityksiä 
varten

 poliittisten ohjeiden antaminen toimenpiteistä työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi

 Eurooppa 2020 -strategian naisten osallistumista työmarkkinoilla koskevan 
yleistavoitteen saavuttamisessa tapahtuneen edistyksen tiivis seuranta

 tietoisuuden edistäminen siitä, että taloudessa ja liike-elämässä tarvitaan sukupuolten 
välistä tasa-arvoa, sekä parhaiden käytänteiden levittäminen

 vertailukelpoisten tietojen kerääminen helpottamaan seurantaa, joka koskee naisten ja 
miesten tasapuolista osallistumista päätöksentekoon sekä

 kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen tarjonnan edistäminen.3

Asiakirja (b) – direktiiviehdotus

1.5 Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa yhtiöiden johtokuntien 
sukupuolijakaumaa. Vaikka ehdotus onkin laadittu sukupuolineutraalisti ja siinä viitataan 
koko ajan aliedustettuun sukupuoleen, johdanto-osan kappaleissa ilmaistaan selvästi, että 
tavoitteena on lisätä naisten osallistumista johtokuntiin seuraavista syistä:

 todellisen naisten ja miesten tasa-arvon saavuttaminen ja sukupuolten työllisyys- ja 
palkkaerojen kaventaminen

 henkilöresurssien tehokkaan käytön varmistaminen (60 prosenttia yliopistotutkinnon 
suorittaneista on naisia) ja julkisten koulutusinvestointien kannattavuuden 
parantaminen sekä

 yritysten hallinnoinnin parantaminen, mikä vaikuttaa myönteisesti taloudelliseen 
tulokseen ja kannattavuuteen sekä talouskasvuun.

Direktiiviehdotuksen soveltamisala

1.6 Direktiiviehdotusta on tarkoitus soveltaa ainoastaan julkisesti noteerattuihin yhtiöihin 
                                               
4 Sitoumuksen on allekirjoittanut vain 24 yritystä (ks. ADD 1, s. 6).
5 Ks. tiedonanto, s. 6.
3 Ks. tiedonanto, s. 15–17.
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(Yhdistyneessä kuningaskunnissa Lontoon pörssissä noteerattuihin yhtiöihin), mutta 
poikkeuksena ovat pienet ja keskisuuret yritykset1. Tähän on syynä se, että julkisesti 
noteeratut yhtiöt ovat taloudellisesti erityisen merkittäviä, näkyviä ja vaikuttavia, ja niillä on 
normeja luova tehtävä yleensä taloudessa.
Komissio toteaa myös, että laajempi sääntely on yleisen edun vuoksi perusteltua julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden julkisen luonteen vuoksi.2

Toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten rekrytointia koskevat 
menettelytapasäännöt

1.7 Direktiiviehdotuksessa esitetään uusia menettelytapasääntöjä, jotka koskevat toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten rekrytoinnissa käytettäviä 
pätevyysvaatimuksia ja valintamenettelyjä. Sääntöjä sovellettaisiin kaikkiin 
johtokuntajärjestelmiin3, ja niillä pyritään varmistamaan, että jos yrityksen johtokunnan 
sukupuolijakauma on epätasapainossa, yrityksen on pyrittävä nostamaan toimivaan johtoon 
kuulumattomissa tehtävissä aliedustettuna olevan sukupuolen osuus 40 prosenttiin 
tammikuuhun 2020 mennessä (tai vuoteen 2018 mennessä sellaisten julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden tapauksessa, jotka ovat julkisia yrityksiä). Komissio perustelee toimivaan johtoon 
kuuluvien ja kuulumattomien johtokunnan jäsenten välillä tehtävää eroa suhteellisuuteen 
liittyvillä syillä. Se toteaa, että toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
valvontatehtäviä suorittamaan soveltuvia ja päteviä henkilöitä on todennäköisesti enemmän ja 
että sen vuoksi yhtiöiden on helpompi luoda monipuolisia johtokuntia keskittymällä 
toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten rekrytointiin. Samojen velvoitteiden 
soveltaminen toimivaan johtoon kuuluvien johtokunnan jäsenten rekrytointiin vaikuttaisi sen 
sijaan kohtuuttomasti yhtiöiden päivittäiseen hallintoon4

1.8 Uusia menettelytapasääntöjä sovellettaisiin ainoastaan sellaisiin julkisesti noteerattuihin 
yhtiöihin, joissa toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten tehtävissä 
jommankumman sukupuolen osuus on alle 40 prosenttia. Direktiiviehdotuksen 4 artiklan 
1 kohdan mukaan sellaisissa tapauksissa nimitykset on tehtävä
"kunkin ehdokkaan pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin perusteella soveltamalla 
ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä".

1.9 Edellä mainittujen pätevyyskriteerien lisäksi 4 artiklan 3 kohdassa säädetään uudesta 
etusijasäännöstä. Se kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että
"toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten valinnassa annetaan etusija 
aliedustetun sukupuolen edustajalle, jos kyseinen ehdokas on soveltuvuus, kyvykkyys ja 
ammattikokemus huomioon ottaen toisen sukupuolen edustajaan verrattuna yhtä pätevä ja jos 
toisen sukupuolen edustaja ei ole objektiivisen arvioinnin perusteella tehtävään sopivampi, 
kun otetaan huomioon kaikki hakijoiden henkilöön liittyvät perusteet".

                                               
1 Poikkeus koskee pk-yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä 
50 miljoonaa euroa tai vuotuinen tase 43 miljoonaa euroa.
2 Ks direktiiviehdotuksen johdanto-osan 17 kappale, s. 18.
3 Yksiportaisissa järjestelmissä yhdistetään toimivaan johtoon kuuluvien ja kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten hallinto- ja valvontatehtävät yhteen hallintoelinrakenteeseen; kaksiportaisissa järjestelmissä on erikseen 
toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten valvontaelin ja toimivaan johtoon kuuluvien 
johtokunnan jäsenten hallintoelin.
4 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 20 kappale, s. 18.
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1.10 Valitsematta jääneellä ehdokkaalla on oikeus pyytää tietoja valinnan perustana olleista 
pätevyysvaatimuksista, näistä vaatimuksista tehdystä objektiivisesta vertailusta ja niistä 
seikoista, joiden perusteella valinnassa päädyttiin ehdokkaaseen, joka ei ole aliedustetun 
sukupuolen edustaja. Jos näistä tiedoista saadaan riittävästi tosiasiallista näyttöä, jonka 
perusteella voidaan olettaa valitsematta jätetyn ehdokkaan olleen yhtä pätevä kyseiseen 
tehtävään, yritys on velvollinen osoittamaan, että se on noudattanut asianmukaisesti 
etusijasääntöä.

1.11 Komissio painottaa, että 4 artiklan 3 kohdassa säädetty etusijasääntö on yhteensopiva 
unionin tuomioistuimen erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä koskevan oikeuskäytännön kanssa, 
jossa vaaditaan seuraavien edellytysten täyttymistä:

 toinen sukupuoli on selvästi aliedustettuna kyseisellä alalla (tässä tapauksessa naiset)
 naisehdokas on soveltuvuus, kyvykkyys ja ammattikokemus huomioon ottaen yhtä 

pätevä
 naisehdokkaalle ei anneta automaattista ja ehdotonta etusijaa, vaan se voidaan ohittaa 

siinä tapauksessa, että miesehdokas on tehtävään sopivampi, kun otetaan huomioon 
hakijoiden henkilöön liittyvät perusteet sekä

 kaikki ehdokkaat arvioidaan objektiivisten kriteerien perusteella.

Miksi 40 prosentin tavoite?

1.12 Komissio viittaa akateemisiin tutkimuksiin, joiden mukaan naisten edustuksen on 
saavutettava vähintään 30 prosentin kriittinen massa, jotta päästään "tokenismiin" viittaavista 
näkemyksistä ja saadaan aikaan perustavaa laatua olevia ja kestäviä muutoksia 
johtokuntakulttuurissa. Komissio lisää kuitenkin, että tällainen toimenpide saattaa olla liian 
pelkistetty, jos johtokunnan kokoa (julkisesti noteeratuissa yhtiöissä keskimäärin 
6,89 toimivaan johtoon kuulumatonta johtokunnan jäsentä, mikäli pk-yrityksiä ei lasketa 
mukaan) ja johtokunnan naisjäsenien absoluuttista määrää ei oteta huomioon toimenpiteen 
täytäntöönpanossa. Asetettu 40 prosentin tavoite auttaa todennäköisesti varmistamaan, että 
kriittinen massa saavutetaan sekä johtokunnassa olevien naisten prosenttiosuuden että heidän 
absoluuttisen määränsä osalta. Komissio toteaa kuitenkin, että tarkoituksenmukainen 
tavoitetaso, jolla saavutetaan nimetyt päämäärät ja vähintään 30 prosentin suuruinen kriittinen 
massa, jää poliittisen harkinnan varaan, kun otetaan huomioon suhteellisen vaihtelevat 
vaikutukset.1

1.13 Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että tapauksissa, joissa jäsenvaltioissa on 
hyväksytty lakeja kansallisista kiintiöistä, 40 prosentin kiintiö on niistä korkeimpia. 2

1.14 Direktiiviehdotuksen 4 artiklan 7 kohta mahdollistaa tietynasteisen joustavuuden, sillä 
sen perusteella jäsenvaltiot voivat pitää 40 prosentin tavoitetta saavutettuna, jos julkisesti 
noteeratut yhtiöt pystyvät osoittamaan, että aliedustettua sukupuolta olevilla johtokunnan 
jäsenillä on vähintään kolmasosa kaikista johtokuntapaikoista (toimivaan johtoon kuuluvista 
ja kuulumattomista paikoista).

                                               
1 Ks. vaikutustenarviointi, s.9, 16, 37 ja 38 (ADD 1).
2 Ks. ADD 2, s.49–53. Ranskassa ja Espanjassa on hyväksytty 40 prosentin kiintiö, Belgiassa, Italiassa ja 
Alankomaissa kiintiöksi on päätetty 30 prosenttia tai 33 prosenttia.
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Menettelytapasääntöjen soveltamista koskevat poikkeukset toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten rekrytoinnissa

1.15 Merkittäviä poikkeuksia on kaksi. Ensiksi 4 artiklan 6 kohdassa jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus jättää soveltamisalan ulkopuolelle julkisesti noteeratut yhtiöt, joissa toisen 
sukupuolen osuus työntekijöistä on vähemmän kuin 10 prosenttia (sillä perusteella, että 
aliedustettuna olevan sukupuolen edustajissa on todennäköisesti vähemmän soveltuvia ja 
päteviä ehdokkaita). 
Toiseksi 8 artiklan 3 kohdassa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus olla soveltamatta 
rekrytointia koskevia menettelytapasääntöjä (etusijasääntö mukaan luettuna), jos ne pystyvät 
osoittamaan, että ne ovat jo toteuttaneet kansallisella tasolla toimenpiteitä varmistaakseen 
naisten ja miesten tasapuolisemman edustuksen toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten joukossa ja että kyseisillä toimenpiteillä saavutetaan 40 prosentin 
tavoite vuoteen 2020 mennessä (tai vuoteen 2018 mennessä, jos kyseessä on julkisesti 
noteerattu julkinen yhtiö).

Sääntöjen soveltaminen keskeytetään tilapäisesti – vuoteen 2018 saakka, jos kyseessä on 
julkisesti noteerattu julkinen yhtiö, ja vuoteen 2020 saakka, jos kyseessä on muu julkisesti 
noteerattu yhtiö – ja jäsenvaltioita vaaditaan toimittamaan määräajoin kertomuksia 
(ensimmäinen vuonna 2017), joista käy ilmi, että kansallisilla toimenpiteillä saavutetaan 
konkreettisia tuloksia1. 

Toimenpiteet toimivan johdon johtokuntapaikkojen sukupuolijakauman 
tasapainottamiseksi

1.16 Direktiiviehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että julkisesti noteeratut 
yhtiöt tekevät yksilöllisiä sitoumuksia saavuttaakseen molempien sukupuolten tasapainoisen 
edustuksen yhtiön toimivaan johtoon kuuluvien johtokunnan jäsenten keskuudessa 
vuoteen 2020 mennessä (tai vuoteen 2018 mennessä, jos kyseessä on julkisesti noteerattu 
julkinen yhtiö).2 Julkisesti noteerattujen yhtiöiden on kuvattava edistystä, joka on saavutettu 
näiden sitoumusten toteuttamisessa sekä toimivaan johtoon kuulumattomia johtokunnan 
jäseniä koskevan 40 prosentin tavoitteen saavuttamisessa, vuosikertomuksissa, jotka on 
toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, sekä julkaistava tiedot 
verkkosivustoissaan. Vaikka direktiiviehdotuksessa ei määritetä sitoumusten luonnetta tai 
sisältöä, johdanto-osan kappaleissa esitetään, että sitoumusten on oltava tasoltaan sellaisia, 
että yhtiöt voivat niiden avulla osoittaa tuntuvan edistyksen yrityksen nykytilanteeseen 
nähden.3 Jos edistys on riittämätöntä, yhtiöiden on esitettävä syyt siihen sekä toimenpiteet, 
joiden avulla ne aikovat varmistaa sitoumusten noudattamisen.

1.17 Direktiiviehdotuksessa esitetään, että kansalliset tasa-arvoelimet (tasa-arvo- ja 
ihmisoikeuskomissio Yhdistyneessä kuningaskunnassa) osallistuvat työhön suorittamalla 
analyysejä, edistämällä ja tukemalla sukupuolijakauman tasapainottamista julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa sekä seuraamalla saavutettua edistystä.

                                               
1 Ks. direktiiviehdotuksen 9 artiklan 2 kohta.
2 Ks. direktiiviehdotuksen 5 artiklan 1 kohta.
3 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 33 kappale, s. 21.
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Seuraamukset

1.18 Direktiiviehdotus vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Seuraamuksiin voi sisältyä hallinnollisia sakkoja tai 
oikeusviranomaisen suorittama toimivaan johtoon kuulumattoman johtokunnan jäsenen 
nimityksen tai valinnan mitätöiminen, jos kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisia rekrytointia ja valintaa koskevia menettelytapasääntöjä on rikottu.

Muut säännökset

1.19 Direktiiviehdotuksella pyritään vahvistamaan yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, jotta 
taataan tasapuolisempi sukupuolijakauma julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa. 
Siinä säädetään nimenomaisesti, että jäsenvaltiot voivat halutessaan edetä pidemmälle 
edellyttäen, että edullisemmat kansalliset toimenpiteet eivät aiheuta perusteetonta syrjintää 
eivätkä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimivuutta.1

1.20 Direktiiviehdotus tulee voimaan kahden vuoden kuluttua sen virallisesta hyväksymisestä, 
ja jäsenvaltioiden on toimitettava ensimmäiset edistymiskertomuksensa direktiivin täytäntöön 
panemiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuudesta tammikuussa 2017. 
Raukeamislausekkeessa säädetään, että direktiivin voimassaoloaika päättyy vuoden 2028 
lopussa. Komissio saattaa kuitenkin suositella voimassaoloajan jatkamista vuoden 2021 
loppuun mennessä toteutettavan kattavan uudelleentarkastelun yhteydessä.

EU:n toiminnan perustelut

1.21 Komissio perustelee EU:n toimia kolmella seikalla. Ensiksi komissio toteaa, että EU:n 
toimet ovat tarpeen, koska yksittäisten jäsenvaltioiden toimilla ei saavuteta riittävää edistystä 
johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamiseen liittyvän tavoitteen saavuttamisessa 
vuoteen 2020 mennessä eikä missään vaiheessa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.2

Komissio arvioi jäsenvaltioiden nykyisten suuntausten perusteella, että EU ei kokonaisuutena 
saavuta 40:tä prosenttia edes vuoteen 2040 mennessä. Komissio korostaa, että jäsenvaltioiden 
noudattamien lähestymistapojen erot kasvavat, ja lisää, että vaikka jäsenvaltioilla onkin 
laillinen mahdollisuus vastustaa toimillaan naisten aliedustusta taloudellisessa 
päätöksenteossa, monet niistä eivät ole osoittaneet tähän mitään halua tai niiden oma-
aloitteisia toimia vastustetaan yritysmaailmassa.3

1.22 Jäsenvaltioiden soveltamat erilaiset lähestymistavat ovat toinen perustelu EU:n toimille. 
Komissio toteaa, että erilaiset sääntelymenettelyt voivat vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoihin ja aiheuttaa "käytännön hankaluuksia". Se mainitsee esimerkkeinä 
vaikeudet, joita julkisesti noteerattu yhtiö voi kohdata, jos se haluaa perustaa tytäryhtiön 
toiseen jäsenvaltioon, toteuttaa sulautumia tai hankintoja tai vastata julkista 
hankintasopimusta koskevaan tarjouspyyntöön.4 Johtokuntapaikkoja koskevien 

                                               
1 Direktiiviehdotuksen 7 artikla.
2 Ks. ADD 1, s. 25.
3 Ks. ADD 1, s. 26.
4 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 12 kappale, s. 17.
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valintamenettelyjen ja pätevyysvaatimusten avoimuuden puute saattaa estää mahdollisia 
ehdokkaita käyttämästä vapaata liikkumista koskevaa oikeuttaan sisämarkkinoilla sekä 
vaikuttaa myös sijoittajien päätöksiin.1 Lisäksi yhteiset vähimmäisvaatimukset auttavat 
takaamaan kilpailukykyiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset.2 Komissio toteaa seuraavaa:
"Jäsenvaltiot saattavatkin epäröidä tämän alan kansallisessa sääntelyssä, koska ne saattavat 
kokea, että niiden omat yritykset joutuisivat silloin epäsuotuisampaan asemaan verrattuna 
muiden jäsenvaltioiden yrityksiin. Tämä käsitys, jota liike-elämän painostus vahvistaa, on 
suuri este jäsenvaltioiden asianmukaisille toimille. Tällä alalla tarvitaan EU:n tason aloitetta, 
jotta kaikkialla unionin alueella varmistetaan verrattavissa oleva sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen taso, kuten vaaditaan EU:n perussopimuksissa."3

1.23 EU:n toimien kolmannessa perustelussa sukupuolten tasa-arvoa tarkastellaan 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvässä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä. Komissio toteaa, että selkeä sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon on keskeistä, 
jotta voidaan poistaa esteet naisten osallistumiselta työmarkkinoille ja saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoite 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten 75 prosentin 
työllisyysasteesta vuoteen 2020 mennessä. Komissio arvelee myös, että naisten osallistumisen 
lisääntyminen taloudellisen päätöksenteon korkeimmilla tasoilla vaikuttaa myönteisesti 
laajemminkin talouteen, sillä se edistää Euroopan yritysten kilpailukykyä ja parantaa 
talouskasvua.4 Komissio toteaa seuraavasti: 

"Erittäin pätevien naisten taitojen vajaakäyttö heikentää talouden kasvupotentiaalia. Kaikkien 
käytettävissä olevien henkilöresurssien täysimääräinen hyödyntäminen on ratkaisevaa EU:n 
väestökehitykseen liittyvissä haasteissa, menestyksekkäässä kilpailussa globalisoituneessa 
taloudessa ja kilpailuedun hankkimisessa muihin maihin verrattuna."5

1.24 Komissio esittää analyysin johtopäätöksenä, että tavoite tasapainottaa julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien sukupuolijakauma
"voidaan saavuttaa paremmin toteuttamalla EU:n tasolla koordinoituja toimia kooltaan, 
tavoitteiltaan ja teholtaan vaihtelevien jäsenvaltioiden aloitteiden sijasta".6

Suhteellisuusperiaate

1.25 Komissio kiinnittää huomiota siihen, että ei-sitovilla neuvoston suosituksilla ja muilla 
EU:n ja jäsenvaltioiden tason aloitteilla ei ole onnistuttu edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
taloudellisessa päätöksenteossa, ja ehdottaa tämän perusteella rajoitettua yhdenmukaistamista 
koskevaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on saavuttaa kvantifioitavaa ja kestävää edistystä 
haittaamatta kuitenkaan yksityisten yritysten ja markkinatalouden toimintaa.7 Komissio 
painottaa erityisesti seuraavia seikkoja:

 toimenpide suunnataan alalle, jolla naisten aliedustus on merkittävää ja laajalle 
                                               
1 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 13 kappale, s. 17, ja ADD 1, s. 27 ja 28.
2 Ks. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 14 kappale, s. 17.
3 Ks. ADD 1, s. 26.
4 Katso direktiiviehdotuksen johdanto-osan 15 kappale, s. 17 ja 18.
5 Ks. komission perustelut, s. 3.
6 Ks. ADD 1, s. 28.
7 Ks. direktiiviehdotuksen liitteenä olevat komission perustelut, s. 10.
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levinnyttä

 direktiiviehdotuksen rajallinen soveltamisala (pyrkimyksenä ainoastaan saavuttaa määrällinen 
40 prosentin tavoite julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomissa 
johtokuntapaikoissa)

 pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä vapautus

 ehdotuksessa valittu 40 prosentin tavoite, joka on riittävän kunnianhimoinen todellisen tasa-
arvon saavuttamiseksi (absoluuttisen tasapuolisuuden sijasta) rajoittamatta kohtuuttomasti 
osakkaiden ja yhtiöiden mahdollisuutta valita haluamansa ehdokas

 jäsenvaltioiden mahdollisuus ottaa huomioon kansallinen yhtiöoikeus ja johtokuntapaikkojen 
rekrytointikäytännöt määrittäessään sitä, miten saavuttaa 40 prosentin tavoite ja panna 
täytäntöön yhtiöiden raportointia koskevat säännöt

 realistinen aikataulu sukupuolten tasa-arvoa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi

 joustamattomien kiintiöiden välttäminen - yhtiöillä on mahdollisuus perustella sitä, että ne 
eivät ole saavuttaneet 40 prosentin tavoitetta, jos soveltuvia ja päteviä ehdokkaita ei ole 
riittävästi sekä

 raukeamislausekkeen sisällyttäminen direktiiviin sen väliaikaisuuden korostamiseksi.1

Hallituksen näkemys

1.26 Työsuhde- ja kuluttaja-asioiden ministeri sekä nais- ja tasa-arvoasioiden ministeri (Jo Swinson) 
toteaa, että komissio on esittänyt tarkistetun ehdotuksen saatuaan tiedon siitä, että sen alkuperäinen 
aikomus esittää pakollisia kiintiöitä naisten edustukselle yhtiöiden johtokunnissa aiheutti 
erimielisyyttä kollegiossa. Ministerin mukaan monet jäsenvaltiot nimenomaisesti vastustivat 
pakollisten EU:n kiintiöiden käyttöönottoa, kun asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden neuvostossa helmikuussa 2012. Sen sijaan heinäkuussa 2011 ja maaliskuussa 2012 
hyväksytyissä Euroopan parlamentin päätöslauselmissa painotettiin, että johtokuntien 
sukupuolijakauman tasapainottamistavoitteen saavuttamisessa ei ollut edistytty riittävästi, ja vaadittiin 
sitovaa 30 prosentin kiintiötä vuoteen 2015 mennessä ja sen jälkeen 40 prosentin kiintiötä 
vuoteen 2020 mennessä.

1.27 Ministeri ilmaisee hallituksen sitoumuksen lisätä johtokuntapaikkoihin nimitettyjen naisten 
määrää, jotta voidaan luoda monipuolisempia ja tehokkaampia johtokuntia. Ministeri toteaa seuraavaa:

"Yritysten kanssa on tehty työtä sellaisten esteiden purkamiseksi, jotka estävät naisia toteuttamasta 
todellista potentiaaliaan, sekä kulttuurin muuttamiseksi yritystoiminnan keskiössä. Myönnämme, että 
yritysten on ymmärrettävä ja hyväksyttävä muutostarve, ja pelkäämme, että tiukat toimenpiteet, kuten 
pakolliset tavoitteet sekä sitova sääntely ja lainsäädäntö, voivat vaikuttaa tavoitteeseemme kielteisesti 
sekä luovat samalla naisille uusia esteitä ja heikentävät johtokuntien tehokkuutta."2

                                               
1 Ks. ADD 2, s.28, 29, 61 ja 62.
2 Ks. ministerin perustelujen 24 kappale.
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1.28 Vaikka ministeri pitääkin myönteisenä komission päätöstä olla määräämättä pakollisia kiintiöitä 
naisten osuudelle johtokunnissa, hän ilmaisee huolensa siitä, että

"pohjimmiltaan direktiivissä päädytään käytännöllisesti katsoen samaan asiaan eli kiintiöihin"1.

1.29 Ministeri jatkaa seuraavasti:

"Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mielestä kiintiöillä tai pakollisilla tavoitteilla ei pystytä 
korjaamaan ongelmaa ja niillä saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia."

"Suurin osa naisista ei kannata kiintiöitä, sillä he pelkäävät, että heitä aletaan pitää johtokunnissa 
pelkästään sivustakatsojina tai että heillä on vain symbolinen merkitys. Naiset haluavat päästä 
johtokuntiin pätevyytensä ansiosta, he haluavat saada tunnustusta kovalle työlleen ja tietää, että he 
ovat saaneet työpaikkansa siksi, että soveltuvat kyseiseen työhön parhaiten, ja he haluavat kaikkien 
muiden ymmärtävän, että he ovat saaneet työpaikkansa juuri siitä syystä. Kiintiöt saattavat vähentää 
naisten ja heidän panoksensa uskottavuutta."2

Hallituksen arvio direktiiviehdotuksen sisällöstä

1.30 Ministeri arvioi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa noin 950 yhtiötä kuuluisi 
direktiiviehdotuksen soveltamisalaan, ja jatkaa seuraavasti:

"Yhdistyneessä kuningaskunnassa on naisten määrä toimivaan johtoon kuulumattomissa 
johtokuntapaikoissa lisääntynyt nopeasti 1. maaliskuuta 2012 alkaen. FTSE 100 -yhtiöissä uusista 
nimitetyistä johtokunnan jäsenistä 49 prosenttia on naisia ja FTSE 250 -yhtiöissä toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokunnan jäsenistä naisia on 44 prosenttia. Me pyrimme nyt tukemaan 
johtokuntien suunnittelua, jotta varmistetaan johtokuntien naisjäsenten osuuden kestävyys."3

1.31 Ministeri pitää myönteisenä, että ehdotukseen sisältyy pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva 
vapautus, mutta katsoo, että hallitus ei ole vielä arvioinut, kuinka moni julkisesti noteeratuista 
yhtiöistä hyötyisi tästä vapautuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

1.32 Ministeri toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ei tehdä eroa toimivaan 
johtoon kuuluvien ja kuulumattomien johtokunnan jäsenten välillä ja että jos tämäntyyppinen ero 
otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, sillä olisi huomattavia lainsäädännöllisiä seuraamuksia, 
erityisesti tarkasteltaessa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuka johtaa "heidän" yhtiötään. 
Hän toteaa, että direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on käytettävä rekrytointi- ja 
valintamenettelyjä kaikissa johtokunnan jäsenten nimityksissä. Tässä tapauksessa Yhdistynyt 
kuningaskunta saattaisi vedota direktiiviehdotuksen 4 artiklan 7 kohtaan, jonka mukaan 40 prosentin 
tavoite on saavutettu, jos naisia on kolmannes kaikista johtokunnan jäsenistä. Ministeri katsoo 
kuitenkin, että on erittäin epävarmaa ja epäselvää, millä tavoin 4 artikla vaikuttaa kokonaisuudessaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiöoikeuteen.

                                               
1 Ks. ministerin perustelujen 38 kappale.
2 Ks. ministerin perustelujen 39 ja 40 kappale.
3 Ks. ministerin perustelujen 26 kappale.
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"Vaikka ymmärrämme, että kiintiöiden käyttöönotto ei ole sinänsä tarkoituksena, ehdotuksesta ei käy 
selvästi ilmi, voidaanko yhtiöitä rangaista, jos ne eivät onnistu saavuttamaan 40 prosentin tavoitetta
kaikista tarkoituksenmukaisista menettelyistä huolimatta."1

1.33 Ministerin mukaan kaikkia toimivaan johtoon kuulumattomia johtokuntapaikkoja koskevalla 
40 prosentin tavoitteella, josta säädetään direktiiviehdotuksen 4 artiklan 1 kohdassa, olisi todellisia 
seurauksia hallitukselle ja yrityksille. Hän toteaa seuraavaa:

"Yhdistyneen kuningaskunnan voimassa olevan tasa-arvolain mukaan yhtiöt voivat nimittää yhtä 
pätevistä ehdokkaista aliedustettua sukupuolta edustavan, mutta nimityksessä voidaan käyttää vapaata 
harkintavaltaa eikä kyseessä saa olla poliittinen ratkaisu (vuoden 2010 tasa-arvolain 159 jakso 
erityisetuja tarjoavista toimenpiteistä rekrytoinnissa ja uralla etenemisessä). Ehdotuksessa mennään 
huomattavasti pidemmälle, ja siinä todetaan, että yritykset ovat velvollisia toteuttamaan tämän 
erityisetua tarjoavan toimenpiteen. Siten ehdotus poikkeaa todellakin Yhdistyneen kuningaskunnan 
laista, joka on laadittu Euroopan unionin tuomioistuimen erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä koskevan 
oikeuskäytännön mukaisesti ja jossa nimenomaan säädetään, mikä on sallittua, viittaamatta laittomaan 
syrjintään. Olemme myös huolissamme siitä, miten osakkaiden näkemykset voidaan ottaa tässä 
mallissa huomioon."2

1.34 Ministeri toteaa, että 5 artiklassa esitetty vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että julkisesti noteeratuissa yhtiöissä asetetaan tavoitteet toimivaan johtoon kuuluvien 
jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi, ei vastaa vapaaehtoista lähestymistapaa, jota 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tähän saakka noudatettu siitä alkaen, kun lordi Davies of 
Abersoch julkaisi vuonna 2011 selvityksen esteistä, joiden vuoksi naiset eivät pääse ylempiin 
johtotehtäviin yrityksissä. Vaikka muutamat yhtiöt jo julkaisevat tietoja sukupuolijakaumasta, 
ministerin mukaan tarvittaisiin nykyistä yksityiskohtaisempia täytäntöönpanolakeja. Myös 
seuraamuksia koskeva 6 artikla vaatisi lainsäädäntöä. Ministeri korostaa tämän säännöksen 
soveltamisalaan liittyviä epäselvyyksiä, sillä säännöksessä ei onnistuta ilmaisemaan selvästi, 
tarkoitetaanko rangaistavalla rikkomuksella johtokuntapaikkoja hakevien ehdokkaiden rekrytointia ja 
valintaa koskevien menettelytapasääntöjen noudattamatta jättämistä vai sitä, että 40 prosentin 
tavoitetta ei ole onnistuttu saavuttamaan (vaikka vaadittuja menettelytapasääntöjä olisikin noudatettu).

1.35 Ministeri toteaa, että 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat keskeyttää 
direktiiviehdotuksen rekrytointia ja valintaa koskevien menettelytapasääntöjen noudattamisen, jos ne 
ovat jo ottaneet käyttöön tehokkuudeltaan vastaavia kansallisia toimenpiteitä. Lisäksi hän toteaa 
seuraavaa:

"Mahdollisesti ainoastaan sellaiset jäsenvaltiot, joilla on käytössä laissa säädettyjä toimenpiteitä, 
voivat täyttää komission tätä asiaa koskevat vaatimukset, koska jäsenvaltioiden on osoitettava, että 
aliedustetun sukupuolen on kyseisten toimenpiteiden ansiosta mahdollista saada vähintään 
40 prosenttia toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten johtokuntapaikoista joko vuoteen 2020 tai 
2018 mennessä (8 artiklan 3 kohta). Toimittaessaan komissiolle 9 artiklan mukaisia kertomuksia 
kyseisten jäsenvaltioiden on sisällytettävä niihin tietoja, joista käy ilmi, onko kansallisilla 
toimenpiteillä saavutettu konkreettisia tuloksia, ja komission on tarkasteltava, saavutetaanko 
40 prosentin tavoite. Cranfield School of Management -oppilaitoksen mukaan Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa naisten osuus nousee FTSE 100 -yhtiöiden johtokunnissa 26,7 prosenttiin 
                                               
1 Ks. ministerin 4. joulukuuta 2012 esittämät perustelut vaikutuksista Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädäntöön.
2 Ks. ministerin perustelujen 29 kappale.



CM\923974FI.doc 19/22 PE504.011v01-00

FI

vuoteen 2015 mennessä ja 36,9 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jos nykyinen kehitys jatkuu 
ennallaan. Jos kehitys jatkuu nykyisellään, komission tavoitteita ei siten saavuteta ja ponnisteluja olisi 
todennäköisesti lisättävä, jotta voidaan osoittaa selvästi, että 40 prosentin tavoite saavutetaan. 
FTSE 100 -yhtiöihin lasketaan Yhdistyneen kuningaskunnan sata suurinta yhtiötä, ja arviomme 
mukaan komission direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluisi noin 950 yhtiötä, joista suurimmassa 
osassa naisten edustus johtokunnissa on todennäköisesti hyvin alhainen."1

1.36 Lisäksi ministeri arvioi, että vaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa luotettaisiinkin omien 
kotimaisten toimenpiteiden tehokkuuteen parantaa naisten edustusta yhtiöiden johtokunnissa, 
hallituksen olisi silti otettava käyttöön lainsäädäntöä, jolla direktiivi saatettaisiin osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, sillä direktiiviä olisi sovellettava heti tammikuusta 2020 alkaen (vuodesta 2018 alkaen, 
jos kyseessä on julkinen yhtiö) sellaisten yhtiöiden kohdalla, jotka eivät olisi onnistuneet 
saavuttamaan 40 prosentin tavoitetta.

Hallituksen arvio EU:n toimien perusteluista

1.37 Ministeri tunnustaa EU:n oikeuden toimia asioissa, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa 
työelämässä, mutta kiistää seikat, joilla komissio perustelee toimien toteuttamista pikemminkin EU:n 
kuin jäsenvaltioiden tasolla. Ministeri painottaa koalitiosopimukseen sisältyvää sitoumusta edistää 
sukupuolten tasa-arvoa julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa ja lordi Davies of Abersochin 
esittämiä suosituksia jatkaa yritysjohtoista strategiaa tarvittavan muutoksen toteuttamiseksi sekä 
esittää seuraavat esimerkit osoituksena toimivista kansallisen tason ratkaisuista:

"Tällä hetkellä naisten osuus on 17,3 prosenttia FTSE 100 -yhtiöiden ja 12 prosenttia FTSE 250 
-yhtiöiden johtokunnissa (tilanne 15. marraskuuta 2012), kun taas ennen lordi Daviesin raporttia 
vastaavat luvut olivat 12,5 prosenttia ja 7,8 prosenttia."

"Merkittävää on se, että naisten osuus kaikista uusista (toimivaan johtoon kuuluvia ja kuulumattomia) 
johtajia koskevista nimityksistä on 38 prosenttia FTSE 100 -yhtiöissä ja 36 prosenttia FTSE 250 
-yhtiöissä 1. maaliskuuta 2012 lähtien."

"FTSE 100 -yhtiöissä sellaisten johtokuntien lukumäärä, joissa kaikki jäsenet ovat miehiä, on laskenut 
kahdeksaan verrattuna vuoteen 2010, jolloin niiden määrä oli 21, ja ensimmäistä kertaa vain miehistä 
koostuvat johtokunnat ovat vähemmistönä FTSE 250 -yhtiöissä, joissa tämäntyyppisiä johtokuntia on 
94 (37,6 prosenttia, kun taas aikaisemmin vastaava osuus oli 52,4 prosenttia)."

"Cranfield School of Management -oppilaitoksen tekemä tutkimus osoittaa, että jos muutostahti ja 
-nopeus pysyvät nykyisellä tasollaan, naisten osuus voi nousta FTSE 100 -yhtiöissä 26,7 prosenttiin 
vuoteen 2015 mennessä ja 36,9 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä."2

1.38 Ministeri toteaa, että kansallisen tason ratkaisut ovat tehokkaampia,

"sillä jäsenvaltiot voivat niiden ansiosta työskennellä yritysten kanssa niiden omassa erityisessä 
kulttuuriympäristössä ja toteuttaa tarvittavan kulttuurimuutoksen yritystoiminnan keskiössä, jotta 
taataan pätevien naisten täysimääräinen tunnustaminen ja varmistetaan ratkaisun kestävyys ja 
pitkäaikaisuus."3

                                               
1 Ks. ministerin perustelujen 35 kappale.
2 Ks. ministerin perustelujen 20 kappale.
3 Ks. ministerin perustelujen 21 kappale.
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"Uskomme, että todellisen kulttuurimuutoksen on tapahduttava yritysten keskiössä, jos kehityksen 
toivotaan olevan kestävää ja pitkäaikaista. Yhtiöiden on ymmärrettävä ja uskottava, että 
monipuolisemmat johtokunnat ovat myös parempia. Vapaaehtoiset toimenpiteet, joihin yritykset 
voivat todella sitoutua, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettava yritysjohtoinen 
lähestymistapa, voivat edistää muutoksen aikaansaamista tavalla, johon voimakkaammilla 
toimenpiteillä ei koskaan päästäisi, ja luoda liiketoimintaympäristön, jossa naiset voivat ansaita 
paikkansa ilman tokenismin pelkoa."

"Pakollisiin kiintiöihin tai tavoitteisiin liittyy myös oletus siitä, että kaikilla yrityksillä on samat 
lähtökohdat. Liike-elämässä ei ole "yhden koon" ratkaisuja, ja yritykset tarvitsevat jonkinasteista 
joustavuutta voidakseen toimia liiketoiminnalleen parhaalla tavalla. Yritykset ja yritysrakenteet 
tarvitsevat joustavuutta, jonka ansiosta ne voivat vastata muuttuviin olosuhteisiin ja yrityksen 
toimialan, koon ja tyypin määrittämiin vaihteleviin tarpeisiin."

"Lisäksi jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia. Niiden kulttuurit, ominaispiirteet, yrityshallintojärjestelmät, 
työvoimarakenteet ja koulutusstandardit poikkeavat toisistaan ja niiden lähtökohdat ovat hyvin 
erilaisia. Myös yhtiö- ja johtokuntarakenteet on erilaisia, mikä vaikeuttaa yleiseurooppalaisten 
tavoitteiden tarkoituksenmukaista soveltamista."
"Yksittäisten maiden, kuten myös yritysten, on pystyttävä mukautumaan muuttuvaan ympäristöön ja 
vastaamaan eri toimialojen ja yritystyyppien sekä erikokoisten yritysten vaihteleviin tarpeisiin, ja on 
tärkeää taata niille riittävä joustavuus tätä varten. Jäsenvaltioiden on pystyttävä työskentelemään 
yritysmaailman kanssa kehittääkseen ratkaisuja, joissa otetaan huomioon niiden omat talous- ja 
työmarkkinaolosuhteet. On olemassa näyttöä siitä, että tilanne on sama kaikissa EU:n jäsenvaltioissa."

"Uskomme, että Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiöiden kannalta paras ratkaisu on vapaaehtoinen, 
yritysjohtoinen lähestymistapa, jolla parannetaan naisten edustusta yhtiöiden johtokunnissa."1

1.40 Ministeri viittaa myös komission oman vaikutustenarviointilautakunnan päätelmiin, joissa 
todettiin elokuussa 2012, että lukuisat jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla on ilmeisesti 
saavutettu merkittävää edistystä, ja että oli olemassa hyvin vähän näyttöä siitä, että sitova EU:n 
toiminta olisi tarpeen ja oikeasuhtaista.

Hallituksen arvio EU:n toiminnan taloudellisista seurauksista

1.41 Direktiiviehdotuksella ei ole minkäänlaisia vaikutuksia EU:n talousarvioon, mutta hallitus viittaa 
komission vaikutustenarvioinnissa esitettyihin lukuihin ja arvioi, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
julkisesti noteeratuille yhtiöille vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat yhteenlasketut kustannukset 
ovat todennäköisesti noin 9 miljoonaa puntaa vuoteen 2020 mennessä. Lisäkustannuksia syntyy 
johtokuntien sukupuolijakauman seurannasta sekä täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta sellaisia 
julkisesti noteerattuja yhtiöitä vastaan, jotka eivät noudata vaatimuksia.

Päätelmät

1.42 Epäilemättä on olemassa merkittäviä rakenteellisia ja kulttuuriin liittyviä esteitä, jotka haittaavat 
yhä pyrkimyksiä parantaa yritysten johtokuntien sukupuolijakaumaa ja moninaisuutta. Riittämätön 
moninaisuus ei vaikuta ainoastaan naisiin, mutta sukupuolten tasa-arvo kuuluu aloihin, joilla EU:lla on 
selkeä toimivalta. Yritysten johtokuntien sukupuolijakauman parantamisessa saavutetun edistyksen 
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hitaus on valaiseva, samoin kuin komission arviot siitä, että tasapuolisemman edustuksen 
saavuttamiseen tarvitaan vielä ainakin 40 vuotta. Lisäksi toteamme, että Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa viime aikoina toteutetuista ponnisteluista huolimatta komissio arvioi, että nykyisen 
suuntauksen perusteella vain 17 prosentissa direktiivin soveltamisalaan kuuluvista Yhdistyneen 
kuningaskunnan julkisesti noteeratuista yhtiöistä naisten osuus (toimivaan johtoon kuuluvista ja 
kuulumattomista) johtokuntapaikoista nousee 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.1 Vaikka EU:n 
onkin tässä asiassa toimivaltainen ja komissio on halukas toimimaan, se ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että EU:n toimet olisivat välttämättä perusteltuja.

1.43 Jaamme hallituksen huolen siitä, että komission ehdottamat toimet muistuttavat hyvin paljon 
sitovia kiintiöitä, joiden käyttöönotolla pyritään takaamaan naisten osuus yritysten johtokunnissa, 
vaikka ne esitetäänkin määrällisen tavoitteen muodossa. Toissijaisuustestin ensimmäisen osan 
mukaan EU voi toimia "ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi [...] riittävällä tasolla 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita".2 Komissio tuo esiin jäsenvaltioiden soveltamat erilaiset 
lähestymistavat, joista osassa käytetään sitovia kiintiöitä, toisissa esitetään ei-sitovia tavoitteita tai 
vapaaehtoisia, yritysten johtamia aloitteita ja osassa taas ei käynnistetä minkäänlaisia toimia, sekä 
toteaa, että yritysten johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamisessa edistytään liian hitaasti. Me 
katsomme kuitenkin, että viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana on otettu käyttöön monia 
kansallisia toimenpiteitä ja että on vielä liian aikaista hylätä ne tehottomina. Mielestämme on tarpeen 
jatkaa toimenpiteiden tarkastelua ja arviointia, jotta voidaan arvioida, mitkä toimenpiteet ovat 
toimivia ja mitkä eivät ja kuinka tuntuvaa edistyminen on ollut, ennen kuin voidaan todeta, että 
jäsenvaltiot ovat haluttomia toimimaan tai että niiden käyttöön ottamat toimenpiteet ovat tehottomia.

1.44 Komissio pitää yritysmaailman vastustusta yhtenä mahdollisena tekijänä, joka selittää, miksi 
muutamat jäsenvaltiot ovat vastahakoisia tai haluttomia toimimaan, ja kannattaa EU:n tasolla 
toteutettavia toimia, jotta varmistetaan "kilpailukykyiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset".
Kuitenkin suurimmassa osassa komission ehdotuksen tukena olevasta analyysista perustana on 
liiketoimintamallin vahvuus valita entistä monipuolisempia johtokuntia yrityksen hallinnoinnin ja 
tuloksen parantamiseksi. Sen vuoksi vaikuttaisi siltä, että jäsenvaltioiden olisi ennemminkin syytä 
toteuttaa toimia yksin, jotta edistetään yhtiöiden johtokuntien sukupuolijakauman tasapainottamista ja 
turvataan tällä tavoin kilpailuetu.

1.45 Komissio perustelee toimia kahdella muulla seikalla toissijaisuustestin toisessa osassa, jossa 
vaaditaan osoitusta siitä, että sukupuolijakaumaa tasapainotettaisiin tehokkaammin EU:n tason 
toimilla. Ensiksi se toteaa, että erilaiset sääntelymenettelyt voivat aiheuttaa "käytännön hankaluuksia", 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin. Esimerkeissä mainitaan muun muassa 
mahdollisuus siitä, että yritys, jossa on liian vähän naispuolisia johtokunnan jäseniä, voidaan sulkea 
julkisia hankintoja koskevien sopimusmenettelyjen ulkopuolelle tai sillä voi olla vaikeuksia perustaa 
tytäryhtiö toiseen jäsenvaltioon. Johtokuntapaikkoja koskevien rekrytointi- ja valintamenettelyjen 
avoimuuden puute saattaa myös rajoittaa vapaata liikkumista sisämarkkinoilla ja vaikuttaa seikkoihin, 
joiden pohjalta investointipäätökset tehdään. Vaikka olemmekin yhtä mieltä siitä, että kaikki edellä 
mainitut tilanteet ovat teoriassa mahdollisia, komission on mielestämme esitettävä huomattavasti 
vankempaa näyttöä sisämarkkinoilla todellisuudessa esiintyvistä ongelmista, ennen kuin päätetään, 
että EU:n toimet ovat perusteltuja erilaisten kansallisten lähestymistapojen yhteensovittamiseksi.
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1.46 Toiseksi me hyväksymme, että naisten osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen taloudellisen 
päätöksenteon ylemmissä johtotehtävissä voi hyvinkin vaikuttaa myönteisesti naisten osallistumiseen 
työmarkkinoilla sekä edistää työllisyyttä koskevaa Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitetta. 
Kuitenkin, kuten edellä todettiin, mielestämme on liian aikaista esittää johtopäätöstä siitä, että 
komission esittämät EU:n toimet olisivat välttämättä ainoa tai paras keino tämän saavuttamiseksi.

1.47 Pidämme myönteisinä ponnisteluja, joita komissio on tehnyt sekä direktiiviehdotuksen liitteenä 
esitetyissä perusteluissa että ehdotuksen johdanto-osan kappaleissa, määrittäessään yksityiskohtaisesti 
EU:n toimien perustan. Johdanto-osan kappaleissa esitetyt yhdeksänsivuiset perustelut ovat todellakin 
huomattavasti pidemmät kuin direktiiviehdotuksen operatiiviset säännökset, joihin sisältyy 11 artiklaa 
ja joiden pituus on viisi sivua. Mielestämme tämä on osoitus siitä, että komissiossa ollaan huolissaan 
sekä lainsäädännön oikeutuksesta että ehdotetun lainsäädännön luonteesta. Me myönnämme, että 
komissio on pyrkinyt antamaan tietoa EU:n tason toimien määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista 
verrattuna tilanteeseen, joka saattaisi syntyä, mikäli EU:n tasolla ei toteutettaisi minkäänlaisia toimia, 
mutta pohdimme sitä, onko komissio tuonut esiin riittävästi todisteita valtioiden rajat ylittävistä 
vaikutuksista tai minkäänlaisista sisämarkkinoiden toimintaan kohdistuvista merkityksellisistä 
vaikutuksista. Sen vuoksi kehotamme alahuonetta lähettämään liitteenä olevan perustellun lausunnon 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille ennen 
15. tammikuuta 2013 alahuoneessa käytävän keskustelun jälkeen.

1.48 Me aiomme samaan aikaan jatkaa direktiiviehdotuksen tarkastelua mutta olemme tyytyväisiä 
tiedonannon selventämiseen. Pitäisimme myönteisenä ministerin näkemystä niiden komission 
ennusteiden paikkansapitävyydestä, joiden mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvista 
Yhdistyneen kuningaskunnan julkisesti noteeratuista yhtiöistä vain 17 prosentissa naisten osuus 
nousee vähintään 40 prosenttiin johtokunnan (toimivaan johtoon kuuluvista ja kuulumattomista) 
jäsenistä vuoteen 2020 mennessä. Koska edistyminen on hidasta, pyydämme ministeriä myös 
selittämään, miksi hänen mukaansa komission esittämillä toimenpiteillä olisi kielteisiä vaikutuksia ja 
miksi ne loisivat naisille uusia esteitä ja heikentäisivät johtokuntien tehokkuutta.1 Lopuksi me 
odotamme hallituksen sidosryhmien kanssa järjestämien kuulemistilaisuuksien tuloksia ja pyydämme 
ministeriä toimittamaan neuvotteluja koskevat edistymiskertomukset.
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