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TEATIS LIIKMETELE
(12/2013)

Teema: Poola Vabariigi Seimi 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 põhimõte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Poola Vabariigi Seimi 4. jaanuari 2013. aasta

OTSUS

tunnistada ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuolus olevaks

Poola Vabariigi Seim teeb kodukorra artikli 148cc alusel kindlaks, et ettepanek 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(20I2)0614 final), on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, 
millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3. Ettepanek on vastuolus 
põhimõttega vastuolus, sest direktiivi ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil 
kavandatava meetme saavutamist paremini, kui see oleks võimalik liikmesriikide tasandil 
võetavate meetmetega. Otsusele on lisatud põhjendatud arvamus, milles esitatakse põhjused, 
miks seim leiab, et ettepanek on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

SEIMI MARSSAL
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Poola Vabariigi Seimi 4. jaanuari 2013. aasta otsuse lisa (nr …)

Poola Vabariigi Seimi 4. jaanuari 2013. aasta põhjendatud arvamus,

milles esitatakse põhjused, miks seim leiab, et ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 

börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 
sellega seotud meetmeid, on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega

Poola Vabariigi seim leiab, et ettepanek 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(20I2)0614 final), 
on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikes 3. Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, sest direktiivi ettepanekuga ei 
tagata Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme saavutamist paremini, kui see oleks 
võimalik liikmesriikide tasandil võetavate meetmetega.

Direktiivi eesmärk on „tagada naiste ja meeste tasakaalustatum esindatus börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, rakendades selleks 
meetmeid, mis aitavad kiirendada soolise tasakaalu saavutamist” (ettepaneku artikkel 1).
Seimi hinnangu kohaselt ei täida direktiivi ettepanek seda eemärki paremini (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 5 lõike 3 ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingule 
lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artikli 5 tähenduses), kui see oleks võimalik liikmesriikide tasandil riiklike õigusaktide alusel.

Ettepanekuga ette nähtud meetmete rakendamise vajadust põhjendades viitab komisjon 
mitmes liikmesriigis esinevale naiste alaesindatusele börsil noteeritud riigi osalusega 
äriühingute juhtorganites ning asjaolule, et vaatamata mitmes liikmesriigis võetud 
meetmetele, ei ole olukord paranenud. Seim juhib tähelepanu, et komisjon käsitleb 
äriühingute juhtorganite koosseisu soolise tasakaalustamatuse küsimust vaid suurimate börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganites osalevate naiste piiratud arvu alusel. Komisjon ei ole 
esitanud analüüsi selle nähtuse põhjuste kohta eri liikmesriikides. Sisukam oleks näiteks 
võrrelda nende naiste arvu, kes on eri liikmesriikides kandideerinud äriühingute juhtivatele 
kohtadele, neile kohtadele valituks osutunud naiste arvuga. See võimaldaks paremini 
tuvastada probleemi põhjuseid eri liikmesriikides, sest need põhjused ei pruugi olla 
ühesugused. Sellise analüüsi puudumise tõttu ei ole võimalik kontrollida peamist ettepaneku 
aluseks olevat eeldust, nimelt seda, kas parema soolise tasakaalustatuse saavutamisel 
äriühingute juhtorganites on takistuseks värbamisprotseduuride ja 
kvalifikatsioonikriteeriumide läbipaistmatus. Sellise analüüsi puudumine tähendab samuti 
seda, et ühtse siduva meetme rakendamine „pariteedi” vormis kogu Euroopa Liidus võib 
osutuda vaid kunstlikuks meetmeks, mitte aga hetkeseisu tegeliku ja tulemusliku muutmise 
vahendiks. Seimi hinnangul ei täida ettepaneku sätted eesmärki, mille eelõu koostaja on 
seadnud: otsustamisprotsessi kvaliteedi parandamine ja suurema majanduskasvu saavutamine 
Euroopa Liidus (preambula põhjendused 8 ja 9). Teadmata probleemi põhjusi, ei ole võimalik 
isegi hinnata, kas pakutud lahendus võiks üldse olla tulemuslik.
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Tuleb märkida, et seni ei ole Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud äriühingute juhtorganite 
koosseisu, pädevuse, valimise ja tagasikutsumise küsimusi. Isegi nii olulises küsimuses nagu 
äriühingu juhtimise mudel (monoistlik või duaistlik) on Euroopa Liidu liikmesriikide 
õiguskordades suuri erinevusi. Kui erinevused sellistes olulistes küsimustes nagu äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete või järelevalvenõukogu nimetamine ei ole 
takistuseks siseturu arenemisel, siis seda enam ei saa selliseks takistuseks olla õigusaktid, mis 
reguleerivad naiste osalemist neis juhtorganites. Dokumendis, mida arvamus käsitleb, ei ole 
esitatud andmeid, mis kinnitaksid väidet, et soolist võrdõiguslikkust reguleerivate sätete 
puudumine mõjutaks negatiivselt investorite otsust omandada äriühingu aktsiaid, samuti ei ole 
selge, mil viisil parandavad ettepanekus välja pakutud lahendused äriühingute tulemuslikkust. 
Puuduvad ka andmed, mis tõestaksid, et äriühingute juhtorganites võrdõiguslikkust 
reguleerivate sätete puudumine mõjutab negatiivselt siseturu toimimist.

Samuti ei ole subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas nõue, et naiste esindatus äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas peab olema 40%. Ettepaneku 
seletuskirjas on öeldud: „Ettepanekus ei määrata kindlaks konkreetset siduvat eesmärki 
tegevjuhtkonna liikmete suhtes, kuna nende puhul on suur kaal sektoripõhistel teadmistel ning 
äriühingu igapäevase juhtimise kogemusel” (ettepaneku seletuskirja punkt 2 – huvitatud 
isikutega konsulteerimise ja mõju hindamise tulemused. Mõju hindamine, viimane lõik, teine 
lause). Väljapakutud lahendus soosiks naisi vaid selliste ülesannete täitmisel, mis nõuavad 
vähem sektoripõhiseid teadmisi ja väiksemat igapäevase juhtimise kogemust. Selline lahendus 
süvendaks veelgi olemasolevaid stereotüüpe, mitte ei aitaks neid kaotada. See aga võib viia 
seatud eesmärkidega vastupidiste tulemusteni ehk võib süvendada soovimatust usaldada 
naistele tegevjuhi ülesandeid.

Seimi hinnangul rikutakse ettepanekus ka proportsionaalsuse põhimõtet. Komisjoni väitel on 
naiste alaesindatus äriühingute juhtorganites peamiselt just nende ametikohtade 
värbamisprotseduuride ja kvalifikatsioonikriteeriumide läbipaistmatuse tagajärg. Sellisel juhul 
piisaks direktiivi eesmärkide saavutamiseks vaid sellest, kui Euroopa Liidu tasandil võetaks 
meetmed, mis muudaksid objektiivsemaks äriühingute juhtorganite liikmete valimise, ja 
siduvate kvootide kehtestamine ei oleks vajalik.

Seim juhib tähelepanu ka pädevuse andmise põhimõtte rikkumisele. Euroopa Liidu lepingu 
artikli 5 lõike 2 kohaselt võib Euroopa Liit lepingus seatud eesmärkide saavutamiseks 
tegutseda üksnes nende pädevuste raames, mis liidu liikmesriigid on talle lepingus andnud. 
Kõik pädevused, mida ei ole aluslepingutes Euroopa Liidule antud, kuuluvad liikmesriikidele. 
Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõige 3. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõigete 1 ja 2 sätetes on kasutatud töötaja mõistet. Euroopa 
Kohus on rõhutanud, et see on Euroopa Liidu õiguses iseseisev mõiste ja tähendab isikut, kes 
täidab märatud aja jooksul ülesandeid teise isiku nimel ja juhtimise all, saades selle eest tasu 
(Euroopa Kohtu 3. juuli 1986. aasta otsus asjas C-66/85 Deborah Lawrie-Blum vs. Land 
Baden-Wflrttemberg, punktid 16 ja 17 ning Euroopa Kohtu 13. jaanuari 2004. aasta otsus 
asjas C-256/01 Allonby vs. Accrington ja Rossendale College, punktid 67–71). Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 157 lõige 3 sätetes, mis on direktiivi ettepaneku otseseks aluseks, ei 
ole kasutatud töötaja mõistet, vaid on kasutatud töö ja tööhõive mõisteid. Süsteemne 
tõlgendamine viib järeldusele, et need mõisted on seotud suhtega, milles üks pool on töötaja, 
kellele osutatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõigetes1 ja 2. Direktiivi 
ettepaneku artikli 2 punkti 5 kohaselt aga kehtib see ka kõigi järelevalvenõukogu liikmete 



CM\924071ET.doc 5/5 PE504.022v01-00

ET

kohta. Samas ei ole äriühingu järelevalvenõukogu liikme ülesannete täitmine alati seotud 
tööhõivega (Euroopa Liidu toimimise lepingu tähenduses). Esineb juhtumeid, mille puhul 
puudub nii juhtimise kui ka tasu element. Kõnealune säte volitab võtma võrdõiguslikkust 
tagavaid meetmeid vaid tööhõive ja töö valdkonnas. Ettepanekus ei arvestata äriühingute 
järelevalvenõukogude liikmete erinevaid töösuhtevorme, mis esinevad eri liikmesriikides. Nii 
laieneb direktiivi ettepaneku reguleerimisala väljapoole selle vastuvõtmise õigusliku aluse 
piire.

Kokkuvõtvalt on seimi hinnangu kohaselt ettepanek 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(20I2)0614 final) vastuolus subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja pädevuse 
andmise põhimõttega.


