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TEATIS LIIKMETELE
(14/2013)

Teema: Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Parlamendi lordide koja 
põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 
sellega seotud meetmeid
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi 
Parlamendi lordide koja põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

LORDIDE KODA

Parlamendi sekretär

11. jaanuar 2013

16433/12: Komisjoni 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

10. jaanuaril 2013 otsustas Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Parlamendi 
lordide koda järgmist:

„Lordide koda on seisukohal, et komisjoni ettepank võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud 
meetmeid (16433/12) ei vasta Euroopa Liidu asjade erikomisjoni kuuendas aruandes 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele (lordide koja dokument HL Paper 97), ning 
vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli artiklile 6 teeb parlamendi sekretärile ülesandeks edastada käesolev 
põhjendatud arvamus Euroopa Liidu institutsioonide presidentidele.”

Mul on au seda teha. Lisan nimetatud aruande.

David Beamish

Parlamendi sekretär
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LORDIDE KODA

Euroopa Liidu asjade komisjon

2012.–2013. aasta istungjärgu üheksas aruanne

Subsidiaarsuse hindamine: sooline tasakaal juhtorganites

Aruanne

Trükitellimus 18. detsembril 2012 ja avaldatud 20. detsembril 2012.

Avaldatud parlamendi lordide koja loal

London: The Stationery Office Limited
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Subsidiaarsuse hindamine: sooline tasakaal 
juhtorganites

COM(2012) 614 – 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.

Soovitus

1. Soovitame esitada lordide koja allpool esitatud põhjendatud arvamuse selle kohta, et 
määruse ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, ning saata see Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale kooskõlas ELi 
aluslepingute sätetega1 enne ettenähtud tähtaja (15. jaanuar 2012) möödumist.

Analüüsi ajalugu

2. 2012. aasta mais algatas Euroopa Komisjon arutelu soolise tasakaalu puudumise üle 
ELis, et teha kindlaks, millised oleksid asjakohased meetmed „Euroopa börsil noteeritud 
äriühingute juhatustes soolise tasakaalu saavutamiseks”, muu hulgas võimalikud 
seadusandlikud meetmed. 2 Euroopa Liidu asjade komisjon uuris seda teemat ja koostas 
9. novembril 2012 aruande, milles nähti ette käesoleva seadusandliku ettepaneku 
avaldamine.3 Euroopa Liidu asjade komisjon järeldas, et seadusandlikud kvoodid 
sugupoolte tasakaalustamiseks äriühingutes tuleb appi võtta ainult juhul, kui kõik muud 
võimalused on ammendatud ja ärisektor ei soovi teha muutusi. Uurimise käigus saadud 
tõendid viitavad, et ei saa väita, nagu oleks kvoodid ainuke järelejäänud võimalus, 
arvestades äriühingute juhtorganite soolise mitmekesisuse suurt prioriteetsust kõikide 
ELi liikmesriikide jaoks. Euroopa Liidu asjade komisjon leiab ka, et Euroopa Komisjoni 
40% eesmärk oli liiga ambitsioonikas selles staadiumis, kus isegi kõige paremini toimiv 
liikmesriik (Soome) jääb sellele näitajale oluliselt alla. Komisjoni kavandatava direktiivi 
eelnõu avaldati 14. novembril 2012.

Analüüsi reservatsioon

3. Aruande valmistas ette siseturu, infrastruktuuri ja tööhõive allkomisjon (allkomisjon B), 
kelle liikmed on loetletud lisas. Aruandega ei ole meie analüüs selle ettepaneku osas 
lõppenud.

Põhjendatud arvamus

                                               
1 Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõige 3 ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
käsitleva protokolli artikkel 6.
2 Euroopa komisjon, konsultatsioon soolise tasakaalu puudumise kohta ELis, mai 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Euroopa Liidu asjade komisjon, viies aruanne (2012–2013): Naised juhtorganites (HL Paper 58). 
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4. Vaatasime läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelkõige selle 
vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Subsidiaarsuse põhimõte sätestab, et 
poliitikavaldkondades, mis ei kuulu ELi ainupädevusse, vaid on jagatud 
liikmesriikidega, võtab liit meetmeid „ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid 
ei suuda piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke”.4 Seega, peavad ELi 
meetmed subsidiaarsuse põhimõtte järgimisel „lisama väärtust” ja olema „vajalikud” 
võrreldes liikmesriigi tasandil võetavate meetmetega. Toetame täielikult eesmärki 
suurendada naiste osalust äriühingu juhtorganites, kuid me oleme jõudnud järeldusele, 
et kõnealune ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus.

5. Kavandatava direktiivi eesmärk on suurendada naiste osalust äriühingute juhtorganites 
kogu Euroopas, sätestades miinimumeesmärgi, mille kohaselt börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonna liikmetest vähemalt 40% peavad olema naised 2020. aastaks 
ja börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul 2018. aastaks. Komisjon leiab, et 
meede on vajalik, kuna ELi äriühingute juhtorganite koosseisu iseloomulikuks jooneks 
on sooline tasakaalustamatus – suuremate äriühingute juhtivatest ametikohtadest on 
naiste käes ainult 13,7% ja tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas oli 
naiste osakaal ainult 15%. 

6. Kavandatav direktiiv aitab saavutada seda eesmärki, nõudes ELi noteeritud äriühingutelt 
alaesindatud soost kandidaadi eelistamist, juhul kui eri soost kanditaatidel on võrdne 
kvalifikatsioon. Liikmesriigid on kohustatud tagama äriühingute juhtorgani liikmete 
läbipaistva, sooliselt neutraalse valimise menetluse ning avalikustama 
kvalifikatsioonikriteeriumid ja hinnangu, mille põhjal vaidlusalune valik tehti. 
Kavandatav direktiiv sisaldab ka nõuet, et liikmesriigid peavad kehtestama teatud 
sanktsioonid äriühingutele, kes ei kehtesta avatud, sooliselt neutraalset valimise 
protsessi.

7. Komisjon põhjendab meetmete võtmist selles valdkonnas, tuginedes asjaolule, et kuigi 
mõned liikmesriigid on võtnud meetmeid soolise tasakaalu parandamiseks, on need 
väga erinevad ja paljud liikmesriigid ei selles valdkonnas üldse meetmeid võtnud, jättes 
naiste osakaalu juhtorganites väga väikeseks. Komisjon väidab, et ELi tasandil võetud 
meetmed aitavad ületada liikmesriikide vastuseisu reguleerida riiklikul tasandil, kuna 
kardavad asetada oma äriühingud ebasoodsamasse olukorda võrreldes teiste 
liikmesriikide äriühingutega. Ta viitab, et lahknevad riigi tasandi eeskirjad võivad 
tekitada praktilisi probleeme siseturu toimimisele, erinevate äriühinguõiguse eeskirjade 
ja erinevate sanktsioonidega (näiteks riigihangetes osalemise õigusest ilmajätmine) 
siduvate siseriiklike kvootide täitmata jätmise eest. Komisjon väidab, et üksnes ELi 
tasandi meetmetega on võimalik tagada konkurentsipõhised võrdsed võimalused kogu 
liidus.

8. Komisjoni väited direktiivi vajalikkuse kohta ei ole veenvad. Asjakohase 
organisatsioonilise kirjanduse soovituste kohaselt võiks juhtorganite liikmetest olla 
naissoost vähemalt 30%, et tagada naiste esindatuse „kriitiline mass” ja märgatav mõju 

                                               
4 Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõige 3.
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ärikultuurile.5 Komisjon viitab sellele ideele teatises, kuid ei põhjenda suuremat arvu –
40%. 6 Meid ei veena komisjoni soovitus kehtestada suurem arv, et tagada „kriitiline
mass” naisi nende liikmesriikide juhtorganites, kus juhtorganid on traditsiooniliselt 
väiksemad. Antud ettepanek ei võta arvesse kõikide liikmesriikide kasvutempot ja 
juhtorganite struktuuri.

9. Peale selle ei ole komisjonil piisavalt näiteid selle kohta, et riigil tasandil võetud 
meetmed ei toimi. Ometi tunnistas komisjon oma 2012. aasta augusti mõjuhinnangus, et 
liikmesriigid on võtnud olulisi meetmeid selles valdkonnas ja tõendusmaterjalid, mis 
kinnitaks vajadust ELi meetmete järele, on väga nõrgad. Mõjuhinnangus täpsustati, et 
ELi õigusaktide puudumise korral on liikmesriikide kehtivate ja prognoositud 
meetmetega võimalik saavutada 2020. aastaks naiste osakaalu suurendamine 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorganite liikmete seas 15%-lt 24%-le.7 See on
oluline samm 30%-lise kriitilise massi saavutamise suunas, arvestades, et 15 
liikmesriiki ei ole tänaseni mingeid meetmeid võtnud. Selle valdkonna tõusev profiil 
viitab, et 24% prognoos ületatakse.

10. Komisjon kinnitab, et „paljud uuringud on näidanud, et koos parema soolise tasakaaluga 
tippjuhtide hulgas suureneb ka äriühingu finantssuutlikkus ja kasumlikkus”.8 Meie 
hiljutises aruandes leidsime, et selle väite tõestamiseks ei ole piisavalt tõendeid.

11. Ühendkuningriigis on viimase pooleteise aasta jooksul saja suurima börsil noteeritud 
äriühingu (FTSE 100) juhtorganite naisliikmete osakaal kasvanud 4,8% ning kahesaja 
viiekümne suurima börsil noteeritud äriühingu (FTSE 250) juhtorganite liikmete seas 
4,2%. Juhtimiskõrgkooli Cranfield School of Management uuringus leiti, et 
Ühendkuningriik liigub trajektooril, millega saavutatakse 2020. aastaks 36,9%-line 
naiste osakaal tegevjuhtkondades.

12. Ettepaneku rakendamine ELi tasandil ei „lisa väärtust”. Komisjoni viitab, et ühtsed 
eeskirjad on vajalikud siseturu praktiliseks ja konkurentsivõimeliseks toimimiseks. 
Põhjendus tundub olevat nõrk, kui võrrelda seda ettepaneku halduskoormusega ja eri 
liikmesriikide kultuurilise konteksti ning tavadega. Näiteks ei eristata Ühendkuningriigi 
seadustes praegu tegevjuhtkonda kuuluvaid ja mittekuuluvaid juhtuorgani liikmeid, 
selline vahetegemine (nagu kavandatav direktiiv peab vajalikuks) võib kaasa tuua olulisi 
seadusandlikke mõjutusi. Peale selle on vähetõenäoline, et EL suudab teha vahetut 
koostööd äriühingutega konkreetse liikmesriigi kultuurilises kontekstis, et aidata 
muudatusi ellu viia äriühingute keskmes ning tagada pikaajaline ja jätkusuutlik 
lahendus. Meie hiljutine aruanne selles küsimuses tõstab näiteks esile, kui tähtis on, et 
ettevõtted arendaksid välja kestliku baasi andekaid naisi, kes on ette valmistatud ja 
võimelised töötama juhtorgani liikme ametikohal.

13. Me arvame, et seadusandlikud meetmed EL piires praegusel hetkel ei ole vajalikud ja 

                                               
5 Euroopa Liidu asjade komisjon, viies aruanne (2012–2013): Naised juhtorganites (HL Paper 58), lk 18.
6 COM (2012) 614, lk 5; SWD 349 final.
7 Õigusküsimuste peadirektoraadi arvamus Euroopa Komisjoni mõjuhindamise komitee mõjuhinnangule seoses 
kulude ja kasudega parandada börsil noteeritud äriühingute juhtorganite soolist tasakaalu. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Direktiivi ettepaneku põhjendus 8.
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võivad anda vastupidise tulemuse komisjoni esitatud eesmärgile suurendada naiste 
osalust äriühingute juhtorganites. Liikmesriikide tasandil võetavad meetmed nende 
probleemidega tegelemisel oleksid tõhusamad. Nagu on väljendatud ka meie aruandes, 
tunnistame siiski, et komisjon saab neid kasulikult täiendada, teostades liikmesriikide 
võetud meetmete järelevalvet ja andes välja liikmesriikidele mittesiduvad soovitused, 
mis rõhutavad tugevate meetmete vajalikkust ning visandavad võimalikud 
poliitikasuundumused. Kui mõni liikmesriik ei täida oma kohustusi võitluses soolise 
diskrimineerimisega, peaks komisjon kaaluma täiendavate meetmete võtmist.


