
CM\924372FI.doc PE504.073v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

17.1.2013

ILMOITUS JÄSENILLE
(14/2013)

Asia: Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen perusteltu lausunto 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PARLAMENTIN 
YLÄHUONE

Ylähuoneen pääsihteeri

11. tammikuuta 2013

16433/12: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuone päätti 10. tammikuuta 2013 seuraavaa:

"Ylähuone katsoo, että komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä (16433/12) ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen Eurooppa-asioiden 
valiokunnan kuudennessa raportissa (HL Paper 97) esitetyistä syistä, ja kehottaa 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 6 artiklan 
mukaisesti ylähuoneen pääsihteeriä välittämään tämän perustellun lausunnon 
Euroopan unionin toimielinten puheenjohtajille."

Toimitan ohessa perustellun lausunnon, jonka liitteenä on asianomainen raportti.

David Beamish

Ylähuoneen pääsihteeri
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Toissijaisuusarviointi: Johtokuntien 
sukupuolijakauma

COM(2012)0614 – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Suositus

1. Suosittelemme, että parlamentin ylähuone antaa jäljempänä esitetyn perustellun 
lausunnon, jonka mukaan direktiiviehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
että ylähuone lähettää lausunnon Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja 
komission puheenjohtajille Euroopan unionin (EU:n) perussopimusten määräysten1

mukaisesti, ennen kuin määräaika umpeutuu 15. tammikuuta 2012.

Tarkastelun tausta

2. Komissio käynnisti toukokuussa 2012 kuulemisen sukupuolijakauman epätasapainosta 
EU:ssa tavoitteenaan yksilöidä toimenpiteitä, joilla voitaisiin puuttua "julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntien sukupuolijakauman epätasapainoon koko 
Euroopassa"2 ja joihin voisi sisältyä mahdollisesti lainsäädäntötoimenpiteitä. 
Eurooppa-asioiden valiokunta tarkasteli asiaa ja toimitti 9. marraskuuta 2012 raportin3

ennen komission lainsäädäntöehdotuksen julkaisemista. Valiokunta totesi, että yritysten 
sukupuolijakaumaa koskeviin lainsäädännöllisiin kiintiöihin olisi turvauduttava vasta 
kun kaikki muut vaihtoehdot on käytetty ja jos yrityssektori on osoittautunut 
haluttomaksi muuttamaan käytäntöjään. Tutkimuksessa saatujen todisteiden perusteella 
kiintiöt eivät ole ainoa jäljellä oleva vaihtoehto, kun otetaan huomioon, että 
johtokuntien sukupuolijakauma on asetettu etusijalle jäsenvaltioissa koko EU:n alueella. 
Valiokunta katsoi myös, että komission 40 prosentin tavoite on liian kunnianhimoinen, 
sillä tässä vaiheessa edes parhaiten suoriutuva jäsenvaltio (Suomi) ei yllä kyseiseen 
tavoitteeseen. Komission ehdotus direktiiviluonnokseksi julkaistiin 
14. marraskuuta 2012.

Tarkasteluvarauma

3. Tämän raportin on laatinut sisämarkkinoiden, infrastruktuurin ja työllisyyden 
alivaliokunta (alivaliokunta B), jonka jäsenet on lueteltu liitteessä. Tämä raportti ei 

                                               
1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 6 artikla.
2 Euroopan komissio, kuuleminen sukupuolijakauman epätasapainosta EU:ssa, toukokuu 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm.
3 Eurooppa-asioiden valiokunta, 5. raportti (2012–2013): Women on Boards (HL Paper 58).
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täydennä ehdotuksesta tehtyä tarkastelua.

Perusteltu lausunto

4. Olemme tarkastelleet ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan 
jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
erityisesti sen kannalta, onko se toissijaisuusperiaatteen mukainen. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni voi toimia politiikan aloilla, jotka eivät kuulu 
Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan vaan joilla toimivalta jaetaan 
jäsenvaltioiden kanssa, "ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi [...] 
riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita"1. Jotta toiminta olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukaista, EU:n toimien olisi "tuotava lisäarvoa" verrattuna 
jäsenvaltioiden tason toimiin, ja niiden olisi oltava "välttämättömiä". Kannatamme 
täysin johtokuntien sukupuolijakauman parantamista, mutta olemme tulleet siihen 
lopputulokseen, että tämä ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

5. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on lisätä naisten määrää yritysten johtokunnissa 
koko Euroopassa. Vähimmäistavoitteeksi asetetaan, että yhtiön toimimattomaan johtoon 
kuuluvista jäsenistä vähintään 40 prosenttia on naisia julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokunnissa vuoteen 2020 mennessä ja niiden julkisesti noteerattujen yhtiöiden, jotka 
ovat julkisia yrityksiä, johtokunnissa vuoteen 2018 mennessä. Komissio esittää, että 
toimenpidettä tarvitaan, koska yritysten johtokunnille on Euroopassa tyypillistä 
sukupuolten epätasapainoinen edustus. Naisilla on suurimpien julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden johtokuntapaikoista vain 13,7 prosenttia ja yhtiön toimivaan johtoon 
kuulumattomista johtokuntapaikoista vain 15 prosenttia.

6. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on saavuttaa tämä tavoite edellyttämällä, että EU:n 
julkisesti noteeratuissa yhtiöissä annetaan etusija aliedustetun sukupuolen ehdokkaalle, 
jos ehdokkaat ovat yhtä päteviä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhtiöt käyttävät 
johtokunnissaan avoimia ja sukupuolineutraaleja nimitysmenettelyjä ja julkistavat 
pätevyysvaatimukset ja arvioinnin, joihin kiistanalaiset valinnat perustuvat. 
Direktiiviehdotukseen sisältyy myös vaatimus, että jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön jonkinlaisia seuraamuksia sellaisille yhtiöille, jotka eivät ota käyttöön riittävän 
avoimia ja sukupuolineutraaleja nimitysmenettelyjä.

7. Komissio perustelee tämän alan toimet sillä, että vaikka jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön toimenpiteitä sukupuolijakauman parantamiseksi, ne ovat hyvin erityyppisiä ja 
monessa jäsenvaltiossa ei ole toimittu lainkaan tällä alalla, minkä vuoksi naisten määrä 
johtokunnissa on hyvin alhainen. Komissio esittää, että EU-tason toiminta auttaa 
voittamaan jäsenvaltioiden vastustuksen kansallista sääntelyä kohtaan, sillä 
kansallisessa sääntelyssä jäsenvaltiot saattavat kokea, että niiden omat yritykset 
joutuisivat epäsuotuisampaan asemaan verrattuna muiden jäsenvaltioiden yrityksiin. 
Komissio katsoo, että erilaiset kansallisen tason säännökset aiheuttaisivat 
todennäköisesti sisämarkkinoiden toimintaa koskevia käytännön ongelmia, koska 
yhtiöoikeuden säännökset olisivat erilaisia ja kansallisten sitovien kiintiöiden 
noudattamatta jättämisestä määrättäisiin eri seuraamuksia (kuten yrityksen sulkeminen 

                                               
1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta.
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pois julkisia hankintasopimuksia koskevista menettelyistä). Komission mukaan vain 
EU-tason toiminnalla voidaan varmistaa kilpailukykyiset toimintaedellytykset.

8. Komission perustelut direktiivin tarpeellisuudesta eivät ole vakuuttavia. Asiaan 
liittyvässä organisaatioita koskevassa kirjallisuudessa todetaan, että johtokunnissa olisi 
oltava vähintään 30 prosenttia naisjäseniä, jotta saavutetaan naisten edustuksen 
"kriittinen massa" ja jotta se vaikuttaisi havaittavasti yrityskulttuuriin1. Komissio 
viittaakin tähän ajatukseen ehdotuksessaan mutta ei vaikuta perustelevan ehdottamaansa 
korkeampaa, 40 prosentin lukua2. Emme ole vakuuttuneita komission esityksestä, että 
korkeampi luku olisi otettava käyttöön, jotta voidaan saavuttaa johtokuntien 
naisjäsenten määrän "kriittinen massa" niissä jäsenvaltioissa, joissa johtokunnat ovat 
perinteisesti pienempiä. Ehdotuksessa ei oteta huomioon muutosvauhtia eikä kunkin 
jäsenvaltion johtokuntarakenteita.

9. Lisäksi komissio ei ole osoittanut riittävän hyvin, että kansallisen tason toimenpiteet 
eivät toimi. Komissio myönsi omassa vaikutustenarvioinnissaan elokuussa 2012, että 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä tällä alalla ja että EU:n toimintaa 
tukevat todisteet ovat heikkoja. Vaikutustenarvioinnissa tarkennettiin, että ilman 
unionin lainsäädäntöä odotetaan, että jäsenvaltioiden nykyisten ja suunniteltujen 
toimien avulla toimivaan johtoon kuulumattomien naispuolisten jäsenten osuus kasvaa 
15 prosentista 24 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä3. Tämä on merkittävä askel kohti 
30 prosentin kriittisen massan saavuttamista, kun otetaan huomioon, että 
15 jäsenvaltiota ei ole tähän mennessä ryhtynyt toimiin. Asiaan myös kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota, joten voidaan olettaa, että 24 prosentin ennuste ylitetään.

10. Komissio väittää, että "lukuisat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että yrityksen 
ylemmän johdon sukupuolijakauman tasapuolisuus parantaa yrityksen taloudellista 
tulosta ja kannattavuutta"4. Uudessa raportissamme todetaan, ettei tämän väitteen tueksi 
ole riittäviä todisteita.

11. Naisjäsenten osuus FTSE 100 -indeksin yhtiöiden johtokunnissa on noussut 
4,8 prosenttia ja FTSE 250 -indeksin yhtiöiden johtokunnissa 4,2 prosenttia 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain vähän yli puolessatoista vuodessa. Cranfield 
School of Managementin tutkimuksessa todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
arvioidaan saavuttavan 36,9 prosentin naisjäsenten osuuden johtokunnissa vuoteen 2020 
mennessä.

12. Ehdotuksen täytäntöönpano EU:n tasolla ei vaikuta "tuovan lisäarvoa". Komissio 
esittää, että yhtenäiset säännöt ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden käytännön 
toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Perustelu vaikuttaa heppoiselta, kun otetaan 
huomioon ehdotuksen aiheuttama hallinnollinen rasite ja eri jäsenvaltioiden erilaiset 
kulttuuriympäristöt ja käytännöt. Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ei 

                                               
1 Eurooppa-asioiden valiokunta, 5. raportti (2012–2013): Women on Boards (HL Paper 58), s. 18.
2 COM(2012)0614, s. 5; SWD(2012)0349.
3 Oikeusasioiden pääosaston lausunto Euroopan komission vaikutustenarviointilautakunnan vaikutusten 
arvioinnista julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisen kustannuksista ja hyödyistä: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia 
carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf.
4 Ehdotuksen johdanto-osan 8 kappale.
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esimerkiksi nykyisellään tehdä eroa toimivaan johtoon kuuluvien ja toimivaan johtoon 
kuulumattomien jäsenten välillä. Jos tämä erottelu otetaan nyt käyttöön ensimmäistä 
kertaa (kuten direktiivi edellyttäisi), sillä voisi olla merkittäviä lainsäädännöllisiä 
vaikutuksia. Lisäksi EU tuskin kykenee toimimaan suoraan yhtiöiden kanssa 
jäsenvaltioiden erityisissä kulttuuriympäristöissä, jotta voitaisiin saavuttaa muutoksia 
yritystoiminnan keskiössä ja varmistaa pitkän aikavälin kestävä ratkaisu. Uudessa tätä 
aihetta koskevassa raportissamme korostetaan muun muassa, että yritysten on tärkeää 
kehittää sellaisten lahjakkaiden naisten kestävää tarjontaa, jotka ovat valmiita 
ryhtymään johtokunnan jäseniksi ja pystyvät siihen.

13. Olemme sitä mieltä, että EU:n laajuiset lainsäädäntötoimenpiteet ovat nykyisellään 
tarpeettomia ja voisivat olla epätarkoituksenmukaisia johtokuntien sukupuolijakauman 
tasapainottamista koskevan komission tavoitteen kannalta. Näihin kysymyksiin 
voitaisiin puuttua paremmin jäsenvaltiotason toimenpiteillä. Kuten raportissamme 
todetaan, komissio voisi täydentää näitä toimia hyödyllisellä tavalla valvomalla 
jäsenvaltioiden toimintaa ja antamalla jäsenvaltioille ei-sitovia suosituksia, joissa 
kehotetaan tehokkaisiin toimiin ja esitellään joitakin mahdollisuuksia toimintapolitiikan 
kehittämiseksi. Jos yksittäiset jäsenvaltiot eivät noudata syrjinnän torjuntaa koskevia 
velvoitteitaan, komission olisi harkittava jatkotoimia.


