
CM\924071FI.doc PE504.022v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

15.1.2013

ILMOITUS JÄSENILLE
(12/2013)

Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
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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 Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen päätöslauselma

4 päivänä tammikuuta 2013

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

tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä toteamisesta 
toissijaisuusperiaatteen vastaiseksi

Puolan tasavallan parlamentin alahuone toteaa työjärjestyksensä 148 cc artiklan mukaisesti, 
että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614) ei ole Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukainen. Ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska siinä ei osoiteta, että sen 
tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. Perusteltu 
lausunto, jossa esitetään syyt, joiden perusteella parlamentin alahuone toteaa, ettei 
direktiiviehdotus ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, on tämän päätöslauselman liitteenä.

PARLAMENTIN ALAHUONEEN PUHEMIES
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Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 4. tammikuuta 2013 antaman päätöslauselman liite

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 4. tammikuuta 2013 antama perusteltu 
lausunto

jossa esitetään syyt, joiden perusteella parlamentin alahuone toteaa, ettei ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden 

toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 
tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen

Puolan tasavallan parlamentin alahuone toteaa, ettei ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä (COM(2012)0614) ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska siinä ei osoiteta, että sen tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla.

Direktiivin tavoitteena on vahvistaa "toimenpiteet, joilla tasapainotetaan miesten ja naisten 
edustusta julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten keskuudessa määrittämällä toimenpiteet, joilla nopeutetaan sukupuolijakauman 
tasapainottumista" (1 artikla). Parlamentin alahuone katsoo, että ehdotuksella ei saavuteta tätä 
tavoitetta "paremmin" – Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan 
pöytäkirjan N:o 2 5 artiklan mukaisesti – kuin jäsenvaltio sen saavuttaisi kansallisen 
lainsäädännön pohjalta. 

Ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden käyttöönoton tarpeellisuuden perustelemiseksi 
komissio viittaa naisten riittämättömään edustukseen julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa jäsenvaltioissa sekä siihen, että tilanne ei ole merkittävästi parantunut 
jäsenvaltioiden tähänastisista toimenpiteistä huolimatta. Parlamentin alahuone huomauttaa, 
että komissio mieltää sukupuolijakauman tasapainon yritysten johtokunnissa kysymykseksi, 
joka koskee yksinomaan suurimpien julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtokunnissa tällä 
hetkellä toimivien naisten prosentteina ilmaistua määrää. Komissio ei ole esittänyt mitään 
analyysia, jossa tarkasteltaisiin tämän ilmiön syitä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tässä 
yhteydessä olisi vakuuttavampaa vertailla yhtiöiden korkeimpiin virkoihin yksittäisissä 
jäsenvaltioissa hakeneiden, mutta lopulta hylätyksi tulleiden, naisten määriä. Näin olisi 
mahdollista yksilöidä paremmin ongelmien perimmäiset syyt, jotka voivat olla erilaisia eri 
jäsenvaltioissa. Kun tällaista analyysia ei ole tehty, on mahdotonta todentaa ehdotuksen 
pohjana olevan pääolettamuksen paikkansapitävyyttä, nimittäin sitä, että johtokuntapaikkoja 
koskeviin rekrytointimenettelyihin ja valintaperusteisiin liittyvä avoimuuden puute estää 
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edistymisen sukupuolijakauman yksipuolisuuden vähentämisessä yhtiöiden johtokunnissa. 
Tällaisen analyysin puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että yhdenmukaisen sitovan järjestelyn 
käyttöönotto "tasapuolisuuden" toteuttamiseksi kaikkialla unionissa voi osoittautua pelkäksi 
keinotekoiseksi toimenpiteeksi eikä todelliseksi ja tehokkaaksi tavaksi muuttaa nykyistä 
tilannetta. Parlamentin alahuone katsoo, että ehdotuksen säännöksillä ei kyetä saavuttamaan 
ehdotuksen laatijan esittämiä tavoitteita, joita ovat päätöksenteon laadun ja unionin 
talouskasvun parantaminen (johdanto-osan 8 ja 9 kappale). Tuntematta ongelman perimmäisiä 
syitä on mahdotonta sanoa minkäänlaisella varmuudella, voiko ehdotettu ratkaisutapa 
ylipäänsä olla tehokas. 

On pidettävä mielessä, ettei julkisesti noteerattujen yhtiöiden nimitys- ja erottamisvaltuuksia 
ja -sääntöjä koskevaa kysymystä ole toistaiseksi yhdenmukaistettu unionin tasolla.
Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä on suuria eroja jopa niin perustavan tärkeillä alueilla 
kuten yhtiöiden johtamismallit (yksiportainen tai kaksiportainen johtokuntarakenne). Jos 
perustavanlaatuinen kysymys, jollainen on yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtajien tai yhtiön johtokunnan nimittäminen, ei muodosta estettä sisämarkkinoiden 
kehitykselle, on vielä epätodennäköisempää, että säännökset, jotka koskevat naisten 
osallistumista näihin elimiin, muodostaisivat sellaisen esteen. Ehdotuksessa ei esitetä 
tosiasioita sen väitteen tueksi, että sukupuolten tasa-arvoa koskevien säännösten puuttumisella 
olisi kielteinen vaikutus sijoittajien päätöksiin hankkia yhtiön osakkeita, eikä ole selvää, miten 
direktiivissä ehdotetut ratkaisut parantaisivat yhtiöiden taloudellista tulosta. Sukupuolten tasa-
arvoa yhtiöiden johtokunnissa koskevien säännösten puuttumisen kielteisestä vaikutuksesta 
sisämarkkinoiden toimintaan ei myöskään ole esitetty näyttöä.

Lisäksi vähintään 40 prosentin kiintiön vahvistaminen naisten osallistumiselle siten, että se 
koskee pelkästään toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten paikkoja, ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukaista. Perusteluissa todetaan, että "ehdotuksessa ei vahvisteta 
sitovaa tavoitetta toimivaan johtoon kuuluvien jäsenten osalta, koska nämä tehtävät 
edellyttävät alakohtaista asiantuntemusta ja kokemusta yrityksen päivittäisestä johtamisesta" 
(perustelujen 2 kohta – "Kuulemisten ja vaikutustenarviointien tulokset"). Ehdotetuilla 
ratkaisuilla vain edistetään naisten toimimista tehtävissä, jotka vaativat vähemmän 
alakohtaista asiantuntemusta ja vähemmän johtamiskokemusta, mikä kaikki vain vahvistaa 
stereotypioita sen sijaan että hävittäisi niitä. Tämä voisi johtaa hyvin erilaisiin seurauksiin 
kuin on ennakoitu ja muun muassa juurruttaa lujemmin vastahakoisuuden sitä kohtaan, että 
toimivaan johtoon kuulumattomia johtokunnan jäsenten paikkoja annetaan naisten vastuulle.

Parlamentin alahuone katsoo, että tämä ei ole suhteellisuusperiaatteen mukaista. Komission 
mukaan naisten riittämätön edustus yhtiöiden johtokunnissa johtuu suuressa määrin 
johtokuntapaikkoja koskeviin rekrytointimenettelyihin ja valintaperusteisiin liittyvästä 
avoimuuden puutteesta. Siinä tapauksessa direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi riittäisi, että 
unionin tasolla hyväksyttäisiin toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin yhtiöiden johtokunnan 
jäsenten valintaperusteiden puolueettomuus, eikä olisi tarpeen vahvistaa sitovia kiintiöitä.

Parlamentin alahuone kiinnittää huomiota myös annettua toimivaltaa koskevan periaatteen 
loukkaamiseen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 5 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, että annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni toimii ainoastaan 
jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä 
sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivalta, jota ei ole annettu unionille 
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perussopimuksissa, kuuluu jäsenvaltioille. Direktiiviehdotuksessa on esitetty oikeusperustaksi 
SEUT:n 157 artiklan 3 kohtaa. SEUT:n 157 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksissä käytetään 
käsitettä "työntekijä". Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tämä on unionin oikeuden 
itsenäinen käsite ja että se tarkoittaa henkilöä, joka tekee tiettynä aikana toiselle henkilölle 
tämän johdon alaisena työsuorituksen ja saa siitä vastikkeeksi palkkaa (yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomio 3 päivänä heinäkuuta 1986, asia 66/85, Deborah Lawrie-Blum vastaan 
Land Baden-Württemberg, 16 ja 17 kohta, sekä yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 13 päivänä 
tammikuuta 2004, Debra Allonby vastaan Accrington & Rossendale College, 67–71 kohta).
Kuitenkaan 157 artiklan 3 kohdassa, joka on välitön oikeusperusta ehdotetun direktiivin 
hyväksymiselle, ei käytetä käsitettä "työntekijä" vaan siinä viitataan työn ja ammatin 
käsitteisiin. Järjestelmällinen tulkinta johtaa päätelmään, että nämä käsitteet viittaavat 
suhteeseen, jossa yhtenä osapuolena on SEUT:n 157 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
työntekijä. Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti direktiiviä on määrä soveltaa 
kaikkiin valvontaelimen jäseniin. Valvontaelimen jäsenenä toimiminen ei kuitenkaan aina 
vastaa (SEUT:ssa tarkoitettua) yhtiössä työssä olemista. On tapauksia, joissa sellaiset 
osatekijät kuten johdon alaisena toimiminen tai edes palkan saaminen eivät toteudu. Mainittu 
säännös valtuuttaa tasa-arvoa koskevien toimenpiteiden hyväksymisen ainoastaan työn ja 
ammatin alalla. Ehdotuksessa ei oteta huomioon valvontaelimen jäsenten erilaisia työmuotoja 
eri jäsenvaltioissa. Näin ollen direktiiviehdotuksen soveltamisala laajenisi sen hyväksymiselle 
valitun oikeusperustan rajojen yli.

Yhteenvetona todetaan parlamentin alahuoneen katsovan, että ehdotus Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614) on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen sekä 
annettua toimivaltaa koskevan periaatteen vastainen.


