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Resolutsiooni nr 274 lisa

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(2012) 614 final, nõukogu kood 16433/12
Institutsioonidevaheline dokument 2012/0299/COD

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Sooline tasakaal äriühingute 

juhtorganites: abiks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
tagamisel”

COM(2012) 615 final, nõukogu kood 16428/12

 Õiguslik alus
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõige 3 [ettepanek võtta vastu direktiiv –
COM(2012) 614 final]
Teavitava iseloomuga dokument [teatis – COM(2012) 615 final].

 Euroopa Liidu asjade komisoni kaudu saadikutekojale saatmise kuupäev
21.11.2012

 Arutamine Euroopa Liidu asjade komisjonis
29.11.2012 (1. ring)

 Menetlus
Kaasotsustamismenetlus [direktiivi eelnõu – COM(2012) 614 final].
Dokumendi üle nõukogus ei hääletata [teatis – COM(2012) 615 final].

 Valitsuse esialgne seisukoht (esindajatekoja kodukorra § 109a lõike 1 alusel)
Dateeritud 30.11.2012 ja 27.11.2012, saabunud Euroopa Liidu asjade komisjoni 
5.12.2012 süsteemi ISAP kaudu.

 Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte seisukohalt
Ettepanek võtta vastu direktiiv COM(2012) 614 final ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega (vt allpool).

 Põhjendus ja ulatus
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1. Üldine taust
Positiivne erikohtlemine (inglise keeles affirmative action või positive action), mida 
mõnikord tõlgitakse tšehhi keelde (vastuolus selle mõiste algse sisuga) negatiivselt 
mõjuva terminiga „positiivne diskrimineerimine”,1 hõlmab laia meetmete valikut, millega 
riik püüab parandada selliste ebasoosingus olevate gruppide olukorda, kes on võrreldes 
teiste gruppidega ebavõrdses seisus. Positiivne erikohtlemine seondub nii just materiaalse 
võrdusega, seda rakendatakse juhul, kui formaalsed võrdsuse vahendid ei vii soovitud 
eesmärgini. Positiivne erikohtlemine on kasutusel paljude riikide õiguskordades; eelkõige 
riikides, kus elanikerühmad seisavad silmitsi rassi- või kastipõhise diskrimineerimisega, 
näiteks USAs, Indias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. 

Teatud rühmade eelistamine positiivse erikohtlemise abil teeb aga erandi formaalse 
õigluse mehhanismi ja võrdse kohtlemise mõttes, seega peaks selliste erandite tegemine 
põhinema alati konkreetsetel faktidel. Diskrimineerimisteemalises erialakirjanduses2

esitatakse neli positiivse erikohtlemise põhjendatud kasutusvaldkonda: 

- varasema ülekohtu heastamine,
- vahendite ümberjaotamine,
- vähemuses olevate elanikkonnarühmade suurem esindatus, 
- suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, sotsiaalsete pingete vähendamine.

Kategooriasse „vähemuses olevate elanikkonnarühmade suurem esindatus” 
(väheesindatud elanikkonnarühmade tähenduses) kuuluvad ka meetmed, mille eesmärgiks 
on parandada soolist tasakaalu ja suurendada naiste esindatust keskastme- ja tippjuhtide 
ametikohtadel. Eriti tasakaalust väljas on olukord ettevõtete juht- ja järelevalveorganites. 
Euroopa Komisoni andmete kohaselt on naiste osakaal ettevõtete juht- ja 
järelevalveorganites vaid 13,7%, ettevõtete juhtkonda mittekuuluvates juhtorganites 15% 
ja juhtide hulgas aga vaid 3,2%. Arvestades asjaolu, et 60% ülikoolilõpetajatest on naised, 
on komisjon veendunud, et on vaja leida õiguslik vahend, mis aitaks suurendada naiste 
osakaalu ettevõtete juhtorganites. 

Naiste vähesele osalusele osutusprotsessis hakati Euroopa Ühenduses tähelepanu pöörama 
juba aastal 19843. Aastal 2010 võttis Euroopa Komisjon selle küsimuse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegias üheks prioriteediks. Aastal 2011 algatas komisjon kampaania 
naiste osaluse suurendamiseks Euroopa äriühingute juhtorganites, millega kutsuti börsil 
noteeritud äriühinguid üles vabatahtlikult suurendama naiste osalemist oma juhtorganites 
2015. aastaks 30%ni ja 2020. aastaks 40%ni. Ka Euroopa Parlament kutsus ettevõtteid 
oma 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis naiste ja ärijuhtimise kohta4 üles saavutama sama 

                                               
1 Vrd direktiivi eelnõu COM(2012) 614 seletuskirjaga. Tšehhikeelne tõlge on vastuolus erialakirjanduses 
kasutatavate terminitega ning inglis-, itaalia-, prantsus- ja hispaaniakeelsetes ametlikes tõlgetes on kasutatud 
just terminit „positiivne diskrimineerimine“ („pozitivní diskriminace“). Diskrimineerimise tunnuseks on 
ebasoodsasse olukorda seadmine, vastupidiselt sellele on positiivse erikohtlemise tunnuseks eeliste 
pakkumine seni ebasoodsas olukorras olnud gruppidele. Vt Bobek M., Boučková P., Kühn Z. „Rovnost a 
diskriminace”. Praha: C. H. Beck, 2007, lk 22 ja järgmised. Samal teemal näiteks Havelková B. „Rovnost 
v odměňování žen a mužů”. Praha: Auditorium, 2007.
2 Bobek M., Boučková P., Kühn Z. „Rovnost a diskriminace”. Praha: C. H. Beck, 2007, lk 28.
3 Nõukogu 13. detsembri 1984. aasta soovitus 84/635/EMÜ naiste jaoks positiivsete meetmete edendamise 

kohta.
4 2010/2115(INI).
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perioodi jooksul samu eesmärke. Resolutsioonis kutsuti komisjoni üles esitama juhul, kui 
äriühingute ja liikmesriikide võetud meetmeid ei peeta piisavaks, 2012. aastaks 
seadusandlikke ettepanekuid (sealhulgas kvootide kohta). Euroopa Parlament kordas 
õigusakti väljatöötamise vajadust 13. märtsi 2012. aasta resolutsioonis soolise 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 20111. 

Kui aga komisjon tegi 2012. aasta märtsis olukorrast kokkuvõtte, leiti, et alates 2003. 
aastast jooksul on olukord paranenud keskmiselt vaid 0,6 protsendipunkti võrra 
aastas2. See tähendaks, et sugupoolte esindatuse tasakaalustamiseks juhtorganites kulub 
üle 40 aasta. Seepärast algatas komisjon avaliku arutelu võimalike meetmete kohta 
kõnealuse probleemi lahendamiseks ja koostas mõjuhinnangu selle valdkonna 
reguleerimisega kaasnevate kulude ja sellest saadava kasu kohta. Selle tegevuse 
tulemuseks on teatis „Sooline tasakaal äriühingute juhtorganites: abiks aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamisel” (COM(2012) 615 final) ning 
ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega 
seotud meetmeid (COM(2012) 614 final).

Mis tahes positiivne erikohtlemine, vaatamata sellele, kas seda rakendatakse kogu 
Euroopa Liidu tasandil või (ainult) liikmesriigi tasandil, peab olema kooskõlas piiridega, 
mille Euroopa Kohus on sätestanud üsna arvukates diskrimineerimisvastase direktiiviga3

seotud kohtuasjades4: 
- tegemist peab olema sektoriga, kus naised on alaesindatud;
- naiskandidaati võib eelistada ainult sel juhul, kui tal on meeskandidaatidega võrdne 

kvalifikatsioon;
- võrdset kvalifikatsiooni omava naissoost kandidaadi eelistamine ei tohi toimuda 

automaatselt ja tingimusteta, vaid arvesse tuleb võtta ka kaitseklauslit, mis võimaldab 
teha põhjendatud juhtudel konkreetset olukorda arvestavaid erandeid, võttes eelkõige 
arvesse iga kandidaadi isiklikku olukorda.

2. Olukord Euroopa Liidu liikmesriikides ning Norras ja Islandil
Siduvad kvoodid ja nendega seotud sanktsioonid on seni oma õigussüsteemidesse võtnud 
kolm liikmesriiki (Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia), kõik aastal 2011, võttes eeskujuks 
Norra, kes on naiste esindatuse kvootide küsimuses teerajajaks, ning Islandi. Madalmaad 
ja Hispaania on samuti vastu võtnud õigusakte, mis sisaldavad alaesindatud sugu 
eelistavaid kvoote, nende kvootide rikkumine ei ole aga sanktsioneeritud. Taani, Soome, 
Kreeka, Austria ja Sloveenia on kehtestanud naiste esindatuse kvoodid vaid riigi osalusega 
ettevõtete juhatustele.

                                               
1 Euroopa Parlamendi resolutsioon 2010/2115(INI), 6. juuli 2011 ja Euroopa Parlamendi resolutsioon 
2011/2244(INI), 13. märts 2012.
2 Women in decision makingin the EU – progress report, lk 13. Kättesaadav aadressil: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
3 Vt näiteks Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades C-450/93 „Kalanke,“ C-409/95 „Marschall,“ C-407/98 
„Abrahamsson“.
4 Direktiiv meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe 
ja edutamisega ning töötingimustega (76/207/EMÜ).
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Liikmesriikides, kes ei ole kehtestanud õiguslikult siduvaid kvoodisüsteeme, on 
kasutusele võtud meede, mis toetab naiste esindatust tippjuhtide ametikohtadel ja põhineb 
vabatahtlikkusel (näiteks Taani, Saksamaa, Luksemburg, Poola, Rootsi, 
Ühendkuningriik).

a) Norra
Esimene riik, kes võttis oma õigussüsteemis kasutusele õiguslikult siduvate kvootide 
süsteemi, oli Norra. 2003. aasta detsembris võeti seal vastu seadus, mille kohaselt peavad 
40% aktsiaseltside ja riigiettevõtete juhatustest moodustama naised. Riigiettevõtetele anti 
selle kvoodi täitmiseks aega aastani 2006, aktsiaseltsidele aastani 2008, karistuseks 
kvoodi mittetäitmise eest kehtestati loodava äriühingu registreerimisest keeldumine, 
äriühingu trahvimine või isegi sundlõpetamine. 

Norra kogemus osutab nn kuldsete seelikute fenomenile. Seda mõistet kasutatakse kitsa, 
ettevõtlusvaldkonnas end tõestanud naiste rühma kohta, kes kuuluvad paljude äriühingute juhtorganitesse. 
Nende kutsumisega äriühingute juhatustesse täidetakse õigusakti nõuded, kuigi vaid vormiliselt. 
Absoluutsest seisukohast ei õnnestu siiski paljudel naistel, kes sellesse kuldseelikute eksklusiivsesse rühma 
ei kuulu, diskrimineerimise nn klaaslage murda. Vastupidi, kuldseelikute, ehk paljude äriühingute 
juhatustesse kuuluvate naiste hõivatus ei võimalda neil reaalselt täita nende ametikohtadega kaasnevaid 
ülesandeid ja nii võib äriühingu konkurentsivõime hoopis langeda.1

Positiivse erikohtlemise rakendamine tähendas Norra äriühingutele ka teatud kulusid. Kui positiivse 
erikohtlemise rakendamise plaan Norras välja kuulutati, täheldati asjaomaste äriühingute aktsiakursi 
märkimisväärset langust. Äriühingute puhul, kes olid sunnitud suurendama naiste osakaalu oma 
juhtorganites, langes äriühingute väärtus järgnevate aastate jooksul dokumenteeritult 18 protsendi võrra2. 
Vaatamata nendele negatiivsetele nähtustele saavutas Norra õigusakt oma eesmärgi: positiivse 
erikohtlemisega saavutati naiste 44%-line esindatus äriühingute juhatustes.3

b) Island
Üsna ambitsioonikas eesmärk – naiste 50%-line esindatus riigiettevõtete ja selliste 
äriühingute juhatustes, mille enamus- või ainuaktsionäriks on riik – seati 2006. aastal. 
Aastal 2010 võeti vastu õigusakt, millega nõuti naiste vähemalt 40%-list esindatust 
rohkem kui 50 töötajaga aktsiaseltside juhatustes aastaks 2013.

c) Prantsusmaa 
Naiste kohustusliku vähemalt 40%-lise esindatuse nõue börsil noteeritud äriühingute, 
rohkem kui 500 töötajaga äriühingute ja rohkem kui viiekümne miljoni eurose 
aastakasumiga äriühingute juhatustes kehtestati Prantsusmaal jaanuaris 2011. See eesmärk 
tuleb saavutada 2017. aasta jaanuariks eeldusel, et vahepealne ehk 20%-line esindatus 
saavutatakse 2014. aasta jaanuariks. Kui äriühingud seaduse nõudeid ei täida, ei maksta 
äriühingute juhatuste liikmetele välja nende ülesannete täitmisega seotud tasusid või 
tühistatakse juhatuse liikmeks nimetamine. 

d) Itaalia
Juunis 2011 vastu võetud seaduse järgi peab Itaalias börsil noteeritud äriühingute, 
riigiettevõtete ja riigi osalusega ettevõtete juhatustes olema naiste esindatus 2015. aastaks 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. „Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms”. 
Employee Relations Law Journal. 38. aastakäik, nr 3. Talv 2012, lk 5.
2 Samas. 
3 Samas.
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33% (20% aastaks 2012). Vastasel juhul ähvardab neid kuni miljoni euro suurune trahv ja 
juhatuse laialisaatmine. 

e) Belgia
Belgias 2011. aasta septembris vastu võetud õigusakti järgi peab naiste osakaal 
riigiettevõtete (aastateks 2011/2012), börsil noteeritud äriühingute (aastateks 2017/2018) 
ja väikeste börsil noteeritud äriühingute (aastateks 2019/2020) juhatustes olema vähemalt 
üks kolmandik. Kui naised ei ole määratud tähtajaks piisavalt esindatud, tühistatakse kõigi 
äsja nimetatud uute / tagasinimetatud juhatuse liikmete määramine. Kui olukord ei ole 
paranenud ka aasta möödudes, kaotavad juhatuse liikmed õiguse kõigile toetustele ja 
hüvitistele. 

 Sisu 

a) Teatis „Sooline tasakaal äriühingute juhtorganites: abiks aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisel” (edaspidi „teatis”).

Teatises kirjeldatakse hetkeolukorda seoses naiste alaesindatusega äriühingute 
juhtkondades, kirjeldatakse olulisemaid takistusi naiste karjäärile ning selgitatakse, kuidas 
saavutada struktuursed ja pöördumatud muudatused.

Euroopa Komisjon tunnistab teatises, et soolise tasakaalu puudumine äriühingute 
juhtorganites on vaid jäämäe tipp, mis annab tunnistust meeste ja naise laialt levinud 
võrdõigusetusest, mille juured on valitsevas traditsioonilises soorollide jotuses, 
tööjaotuses, naiste ja meeste orientatsioonis haridustee valimisel ning naiste koondumises 
vaid paari tööhõivesektorisse, mis on sageli vähem hinnatud ja madalamalt tasustatud.
Naiste puhul on peamiseks takistuseks juhtivatele ametikohtadele jõudmisel ajaolu, et 
puuduvad meetmed, mis aitaksid ühildada töö- ja pereelu. Komisjon tegeleb ka nn 
klaaslae probleemiga, ehk takistustega, millega naised põrkuvad karjääriredelil edasi 
liikudes, ebapiisava läbipaistvusega töölevõtmisel ning edutamisel.

Järgmisena esitab komisjon liikmesriikide tasandil võetud meetmed soolise tasakaalu 
parandamiseks ettevõtete juhtivatel kohtadel ja jõuab järeldusele, et 
liikmesriikidevahelised erinevused nii tegelike saavutuste kui ka liikmesriikide tasandil 
võetavate meetmete lõikes üha suurenevad. Viidates majandusuuringutele (nimelt Credit 
Suisse, uurimisinstituut (august 2012) „Gender diversity and corporate performance” ja 
Deutsche Banki uuring (2010) „Towards gender-balanced leadership”), peab tõestatuks, et 
sooline mitmekesisus äriühingute juht- ja järelevalveorganites toob kaasa uuenduslikke 
ideid, suurendab nende konkurentsivõimet ja tulemuslikkust ning tõhustab äriühingute 
üldjuhtimist. Et üksikud riigisisesed algatused on toonud kaasa riikidevahelised 
erinevused äriühingute juhtimisega seotud nõuetes ning Euroopa äriühingute suhtes 
kehtestatud sanktsioonides ja see võib luua takistusi siseturule, leiab Euroopa Komisjon, 
et on vaja tegutseda Euroopa Liidu kui terviku tasandil. Komisjon keskendub börsil 
noteeritud äriühingutele (v.a väikesed ja keskmised ettevõtjad, kellele kvootidest 
kinnipidamine tähendaks ebaproportsionaalset halduskoorust) nende äriühingute 
majandusliku tähtsuse, nähtavuse ja võime tõttu mõjutada Euroopa Liidu turgu. 

Nimetatud põhjustel pakub komisjon välja õigusakti minimaalse eesmärgi kujul, milleks 
on alaesindatud soo 40%-line osakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
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mittekuluvate juhtorgani liikmete seas, mis tuleb saavutada aastaks 2020 või aastaks 2018 
riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute puhul. Selle meetmega peaks kaasnema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid, mida rakendatakse rikkumiste 
korral, ning meede peaks olema ajaliselt piiratud. 

Seadusandlike meetmetega peaks komisjoni arvates kaasnema poliitilised ja rahalised 
meetmed. Komisjon kohutab liikmesriike täiendama p raegu  erasektori jaoks 
kavandatavaid meetmeid avaliku sektori meetmetega. Lisaks teeb komisjon järgmist:
- toetab algatusi, mis aitavad muuta stereotüüpseid arusaamu naiste ja meeste rollist 

ühiskonnas, tööturul ja juhtivatel ametikohtadel;
- aitab kaasa sellise sotsiaalse, majandusliku ja ärikeskkonna loomisele, mis soodustaks 

naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist äriühingute juhtkondades;
- suurendab teadlikkust majanduslikest ja ärilistest eelistest, mis kaasnevad soolise 

võrdõiguslikkuse ning naiste ja meeste võrdse esindatusega otsuste tegemisel;
- toetab ja jälgib edusamme seoses naise ja meeste võrdse osakaalu saavutamisega 

vastutavatel ametikohtadel kogu ELis.

b) Ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 
börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas 
ja sellega seotud meetmeid

Ettepanekus võtta vastu direktiiv sätestatakse reeglid parema soolise taakaalu 
saavutamiseks börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuluvate juhtorgani 
liikmete seas.

Artikli 4 lõigetes 1–3 kohustatakse börsil noteeritud äriühinguid, kelle tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas on alaesindatud soost liikmeid vähem kui 40%, 
kasutama asjaomaste ametikohtade täitmisel kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni 
võrdlevat analüüsi, mis põhineb eelnevalt kindlaks määratud, selgetel, neutraalselt 
sõnastatud ja üheselt mõistetavatel kriteeriumidel, seejuures peab selliste ametikohtade 
osakaal olema võimalikult 40% lähedal, aga mitte rohkem kui 49%. Juhul kui eri soost 
kandidaatidel on võrdne kvalifikatsioon, eelistatakse nende ametikohtade täitmisel 
alaesindatud soost kandidaati, kui objektiivne hinnang, mille andmisel arvestatakse kõiki 
konkreetseid kandidaate iseloomustavaid kriteeriume, ei kalluta tulemust vastassoo 
esindaja kasuks. Selle küllaltki keerulise normatiivse konstruktsiooniga kehtestatakse, 
lihtsustatut öeldes, eelistatud valiku mehhanism äriühingute tegevjuhtkonda mittekuluvate 
juhtorgani liikmete ametikohtade täitmiseks. Kui valida on kahe võrdse kvalifikatsiooniga 
kandidaadi vahel, tuleb börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuluvate 
juhtorgani liikmete ametikohtade täitmisel eelistada alaesindatud soo esindajat. 
Eelistamise kohustus ei kehti alaesindatud soost kandidaatide puhul, kes on vähem 
kvalifitseeritud. 

Ettepaneku võtta vastu direktiiv artikli 4 lõikes 4 kehtestatakse liikmesriikidele kohustus 
tagada, et mitteedukatele kandidaatidele oleks kätteaasav loend kriteeriumidest, millel 
kandidaadi valik põhines, ning põhjused, miks eelistati vastassoost kandidaati. Direktiivi 
eelnõu artikli 4 lõikes 5 sätestataks liikmesriikidele kohutus luua vastupidise 
tõendamiskoormise institutsioon juhtudeks, kui tekivad vaidlused seoses äriühingute 
kohutuste mittetäitmisega artikli 4 lõigete 1–3 alusel. 
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Kui seniste sätetega kehtestati mehhanismid äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorganite liikmete ametikohtade jaoks, siis direktiivi eelnõu artikli 5 lõikes 1 
sätestatakse börsil noteeritud äriühingutele kohustus võtta seoses soolise tasakaalu 
saavutamisega tegevjuhtkonna liikmete seas individuaalsed kohustused, mis täidetakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2020, börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul aga 
hiljemalt 1. jaanuariks 2018. Seejuures ei kehtestata individuaalsete kohustuste jaoks 
siduvaid kriteeriume, nagu seda tehti artikli 4 puhul. Artikli 5 lõike 2 alusel tagavad 
liikmesriigid, et direktiiviga hõlmatud äriühingud esitaksid liikmesriigi pädevale asutusele 
korra aastas teabe oma juhtorganite soolise koosseisu kohta. Kui äriühingud ei ole 
saavutanud artikli 4 ja artikli 5 lõikes 1 seatud eesmärke, on nad kohustatud esitama koos 
ülalnimetatud teabega ka põhjendused, miks nad ei ole kohustust täitnud, ning meetmed, 
mida nad kavatsevad kohustuse täitmiseks võtta. 

Direktiivi eelnõu artikkel 6 sisaldab sätteid sanktsioonide kohta. Liikmesriigid on 
kohustatud kehtestama tõhusad, proportsionaalsed a hoiatavad sanktsioonid. Artikli 6 
lõikes 2 on toodud võimalike sanktsioonide loend, sellisteks sanktsioonideks võivad olla 
(aga ei pea olema) näiteks haldustrahvid või tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete määramise või valimise kehtetuks tunnistamine kohtuorgani poolt, juhul kui 
kõnealune määramine või valimine on vastuolus direktiivi eelnõu nõuetega. 

 Olukord Tšehhi Vabariigis

Kui rääkida Tšehhi Vabariigi kontekstis naiste esindatusest suurte börsil noteeritud 
äriühingute juhtkondades1, on olukord võrdlevas perspektiivis keskmine – sellistes 
organites on naiste esindatuse osakaal 15,4% võrreldes Euroopa keskmisega, mis on 
13,7%. Selliste äriühingute juhatuse esimeeste ega peadirektorite hulgas ei ole ühtegi 
naist. Ebavõrdsus on seega selge ja pikaajaline. 

Sotsiaalmajanduslik areng ja Tšehhi Vabariigi õiguskorra eripära on viinud olukorrani, 
kus Tšehhi Vabariigis registreeritud börsil noteeritud äriühingute arv on võrreldes teiste 
riikidega üsna väike. Kavandatav õigusakt hõlmaks seega Euroopa Komisoni andmetel 
10–20 Tšehhi Vabariigis börsil noteeritud äriühingut. Kui võtta arvesse ka ametikohtade 
piiratud arvu direktiiviga hõlmatud äriettevõtete järelevalvenõukogudes, jõuame esialgsele 
järeldusele, et kavandataval direktiivil oleks Tšehhi Vabariigis väga piiratud 
sotsiaalmaanduslik mõju. Ei saa aga välistada, et kõnealune ettepanek on vaid eelmäng 
Euroopa Liidu aktiivsele seadusloometegevusele naiste ja meeste võrdse esindatuse 
küsimustes kogu tööõiguse ulatuses ja et sellisel tegevusel oleks liikmesriikidele väga 
laiaulatuslik mõju (nn avatud uste poliitika).

 Mõju

Positiivse erikohtlemise, eelkõige äriühingutele kehtestatavate kvootide kriitikute peamine 
vastuväide on meriteokraatliku põhimõtte eiramine põhikriteeriumina parimate 
kandidaatide valimisel juhtivatele ametikohtadele. Era-äriühingud, kes peavad turul 

                                               
1 Arvestades Tšehhi Vabariigis kehtivat aktsiaseltside juhtimise kahetasandilist süsteemi nii juhatuses kui ka 
järelevalvenõukogus.
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konkureerima teiste äriühingutega, seavad kandidaatide valimise kriteeriumid nii, et leida 
selliste intellektuaalsete ja isikuomadustega kandidaat, kes võimaldaks äriühingul tihedas 
konkurentsis edukas olla. Muude kriteeriumide rakendamine tooks paraku kaasa 
kutsestandardi langemise ohu, mis omakorda võib vähendada äriühingu 
konkurentsivõimet.1

Seoses eelöelduga on oluline rõhutada, et ei ole võimalik tugineda selliste liikmesriikide 
kogemustele, kes on oma õigussüsteemides kehtestanud õiguslikult siduvate kvootide ja 
sanktsioonide süsteemi, sest ajakohased õigusaktid võeti vastu alles 2011. aastal ja seega 
kogemust peaaegu ei ole. Kui rääkida kvootidest, mis kehtestati Norras naiste esindatusele 
äriühingute juhatustes2, mõjutas see õigusakt negatiivselt äriühingute väärtust. Põhuseks ei 
olnud aga asjaolu, et äriühingute juhatusse hakkas kuuluma rohkem naisi, vaid asjaolu, et 
tegemist oli noorte naistega, kellel oli vähe töökogemust. 

Positiivse erikohtlemise rakendamine tähendaks mõjutatud äriühingutele ka halduskulude 
suurenemist. Seda tunnistab ka Euroopa Komisjon, kes jättis väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad direktiivi reguleerimisalast välja just ebaproportsionaalse 
halduskoormuse tõttu. Suurenenud administratiivkoormust õigustab komisoni arvates 
„kasu ettevõtete suurema tulemuslikkuse, uuenduslike ideede ja konkurentsivõime 
suurenemise näol” ehk kasu kogu Euroopa Liidu majandusele.3

Kui rääkida vastupidise tõendamiskoormise institutsiooni lisamisest liikmesriigi 
õiguskorda, siis Tšehhi Vabariigi õiguskorda lisati selline institutsioon juba seoses 
järgmiste direktiivide rakendamisega: direktiiv 97/80/EÜ soolise diskrimineerimise 
juhtude tõendamiskohustuse kohta ning direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse 
üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. Tegemist 
on tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 99/1963 (seadustekogu) §-ga 133a (muudetud kujul).

 Tšehhi Vabariigi valitsuse seisukoht

Tšehhi Vabariigi valitsus, töö- ja sotsiaalministeeriumi koordinaatori ning 
justiitsministeeriumi kaaskoordinaatori isikus, ei nõustu ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
põhimõtteliselt ning tal on hulgaliselt reservatsioone ka teatise kohta. Tšehhi Vabariigi 
valitsuse arvates on õigusakti eelnõu vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttega. Tšehhi Vabariigi valitsuse arvates ei võimalda kavandatava õigusakti 
õiguslik alus võtta õigusakti vastu Euroopa Liidu tasandil. Tšehhi Vabariigil on ka 
hulgaliselt reservatsioone kavandatava õigusakti sisu kohta. 

 Parlamendi Euroopa Liidu asjade komisoni arvamus

Direktiivi õiguslik alus

                                               
1 Vt lähemalt näiteks Nicolson D. „Affirmative Action in Legal Profession”. Journal of Law and Society. 33. 
aastakäik, nr 1. Märts 2006, lk 115 ja järgnevad. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar „The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 

Exogenous Shock”, University of Michigan (mai 2010).
3 Teatis COM(2012) 615, lk 15.
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Euroopa Liit saab võitluses diskrimineerimise vastu teostada oma pädevust sellega, et 
võtab meetmed võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte kehtestamiseks ELi 
toimimise lepingu artikli 157 lõike 31 tähenduses. Samas ei keelata Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 157 lõike 42 võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt 
liikmesriikidel rakendada positiivset erikohtlemist alaesindatud soo kutsetegevuse 
lihtsustamiseks. Küsimus on seega selles, kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 
lõige 4 on proportsionaalne Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 3 suhtes 
selles mõttes, et positiivse erikohtlemise rakendamine võrdse kohtlemise tagamiseks on 
jäetud liikmesriikide pädevusse. Asjakohaste sätete sellise tõlgenduse korral ei saaks 
välistada õigusakti eelnõu vastuolu pädevuste jaotamise põhimõttega, sest valitud õiguslik 
alust ehk Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõiget 3 võib pidada Euroopa Liidu 
pädevuste realiseerimisel vastuvõetamatuks. Kui aga käsitleda kavandatavaid meetmeid 
võrdsete võimaluste, mitte aga võrdse kohtemise valdkonna meetmetena, ei saa ülaltoodud 
argumente kasutada, sest Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõikes 4 on 
liikmesriikide pädevus piiritletud positiivse erikohtlemise rakendamisega vaid võrdse 
kohtemise valdkonnas. Sellest seisukohast tundub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
157 lõige 3 direktiivi eelnõu õigusliku alusena vastuvõetav. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 3 kui õigusaluse seisukohast võib 
problemaatiline olla positiivse erikohtlemise rakendamine äriühingute juhtimise 
valdkonnas, sest Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõikes 3 käsitletakse töö ja 
tööhõive küsimusi. Mõiste „töö” (inglise keeles „occupation”) kitsa tõlgenduse kohaselt 
võib jõuda järeldusele, et Euroopa Liidu pädevus kehtib vaid töötajate ja töösuhete kohta, 
mitte aga äriühingute juht- ja järelvalveorganite liikmete kohta, kelle suhet äriühinguga 
tööõigus ei reguleeri. On aga küsitav, kas selline kitsas tõlgendus on asjakohane või võib 
„töö” selle sõna tavapärases tähenduses hõlmata mis tahes alusel (näiteks tööõigusel 
põhinevad lepingud, töövõtulepingud või käsunduslepingud) tehtavaid tegevusi, sh 
äriühingu järelevalvenõukogu või juhatuse liime kohustuste täitmine. Võime toetuda 
kaalutlusele, et kui liikmesriigid oleksid asutamislepingutes kavatsenud anda liidule 
pädevuse vaid tööhõive valdkonnas, oleksid nad piiranud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 157 lõike 3 kehtivuse selgemalt ainult ja eranditult selle valdkonnaga.3

Sellist tõlgendust toetab samuti võrdse kohtlemise alaste direktiivide nomenklatuur. 
Näiteks nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ei ole artikli 3 lõike 1 punkti c järgi 
suunatud mitte ainult tööõiguslikele suhetele ehk tööhõivele, vaid hõlmab ka füüsilisest 
isikust ettevõtjana tehtavaid töid (FIE) ja elukutseid. 

Kaaluda võib ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 lõike 14 kasutamist õigusliku 
                                               
1 Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 157, lõige 3: „Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu meetmeid, et tagada 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte, sealhulgas võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamine tööhõive ja elukutse küsimustes”.
2 ELi toimimise leping, artikkel 157, lõige 4: „Pidades silmas meeste ja naiste täieliku ja tegeliku 
võrdõiguslikkuse tagamist tööasjus, ei takista võrdse kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki säilitamast või 
võtmast meetmeid, mis sätestavad erilised eelised, et hõlbustada alaesindatud sool tegutsemist oma kutsealal ja 
ära hoida või heastada halvemusi tööalases karjääris”.

3 Sellist tõlgendust toetab ka Euroopa Kohtu lai tõlgend diskrimineerimisevastase võitluse valdkonnas.
4 Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 19, lõige 1: „Ilma et see piiraks aluslepingute teiste sätete 
kohaldamist ja talle liidu poolt antud volituste piires võib nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ja 
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alusena. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 lõikes 1 lubatakse Euroopa Liidul 
võtta asjakohaseid meetmeid võitlemaks soopõhise diskrimineerimisega. Kuigi direktiivi 
eelnõu põhjenduses ei ole selgesõnaliselt öeldud, et selles toodud meetmeid võetakse 
diskrimineerimisvastase võitluse raames, järeldub see meetmete olemusest kaudselt. A 
maiori ad minus argumentatsiooni kaudu võib jõuda järeldusele, et kui Euroopa Liidule on 
antud pädevus võidelda diskrimineerimise vastu, on ta samuti pädev võtma üksikuid 
meetmeid, mis seostuvad otseselt diskrimineerimisvastase võitlusega. Kui aga komisjon 
võtaks direktiivi eelnõu aluseks selle artikli, tuleks direktiiv vastu võtta seadusandliku 
erimenetlusega, mis tähendaks muu hulgas nõukogu ühehäälset nõusolekut (erinevalt 
nõukogu kvalifitseeritud enamusest seadusandliku tavamenetluse korral, millega võetakse 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõikel 3 põhinevad meetmed). 

Ettepaneku kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega 
Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 on sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt: 
„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.”
Pädevust rakendada positiivset erikohtlemist võrdse kohtemise põhimõtte tagamiseks on 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 4 sätete kohaselt nimetatud 
selgesõnaliselt just seoses liikmesriikidega. Need sätted peegeldavad positiivse 
erikohtlemise rakendamise valdkonna poliiti l i s t  tundlikkust ning võimaldavad 
liikmesriikidel realiseerida oma pädevust, arvestades oma riigi kultuurilist, ajaloolist ja 
õiguslikku arengut. Nii on põhjendatud ka küsimus, kas üleliiduline õigusakt üldse saaks 
piisavalt peegeldada kõiki neid erisusi (näiteks aktsiaseltside ühe- või kahetasandiline 
mudel, aktsiaseltside tegevjuhtkonna ja järelvalveorganite õiguslik suhe jne) ja kas selle 
valdkonna harmoniseerimine ei kaugeneks liigselt erinevate äriühingute tegelikest 
vajadustest, sest pärinevad ju äriühingud eri liikmesriikide erinevatest sotsiaalsetest ja 
kultuurilistest oludest.

Euroopa Komisjon kaitseb kohustuslike kvootide kehtestamise vajadust Euroopa Liidu 
tasandil väitega, et vaid liidu tasandil vastu võetud õigusaktiga on võimalik vähendada 
liikmesriikide soovimatut konkurentsi võrdse kohtlemise valdkonnas (nn race to the 
bottom) ning toetada seni kahtlevaid liikmesriike, kes ei taha rakendada liikmesriigi 
tasandil positiivset erikohtlemist kartuses panna oma äriühingud ebasoodsasse olukorda. 

Ettepaneku kooskõla proportsionaalsuse põhimõttega
Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4 sätestatakse, et kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna aluslepingute eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale. Õiguslikult siduvad kvoodid on seni kehtestanud 
kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, kõik 2011. aasta jooksul. Seega on kvootide praktilise 
rakendamise kogemus pikema seadusandliku perioodi seisukohalt pea olematu. Sellises 

                                                                                                                                                  
pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega 
soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel”.
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olukorras tundub õige oodata, milliseid tulemusi annab õiguslikult siduvate kvootide 
rakendamine kolmes liikmesriigis, ja alles nende liikmesriikide kogemuse alusel hakata 
ette valmistama õiguslikult siduvaid meetmeid kõigi ELi liikmesriikide jaoks. Õiguslikult 
siduvate kvootide rakendamist tuleks käsitleda äärmusliku meetmena, mida kasutatakse 
juhul, kui kõik muud, vähem agressiivsed, meetmed läbi kukuvad. Arvestades, et 
komisjon algatas kampaania naiste osaluse suurendamiseks Euroopa äriühingute 
juhtorganites, milles kutsutase börsil noteeritud äriühinguid suurendama vabatahtlikult 
naiste osakaalu oma juhtorganites 30%ni aastaks 2015 ja 40%ni aastaks 2020, alles aastal 
2011, tundub otsus kehtestada õiguslikult siduvad kvoodid enneaegsena, sest veel ei ole 
ära kasutatud kõik vahendid, näiteks muud, vähem sekkuvad meetmed, nagu 
koordinatsioonimehhanismid (avatud koordinatsiooni meetod) või ELi toimimise lepingu 
artikli 153 lõike 2 punktis a sätestatud vahendid, näiteks teadmiste parandamine, teabe ja 
parimate tavade vahetamine, uuenduslike lähenemisviiside soodustamine jms. 

 Eeldatav ajakava läbirääkimisteks ELi institutsioonides
Ei ole veel teada.

 Järeldus

Euroopa Liidu asjade komisjon

1. v õ t a b  t e a d m i s e k s  komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Sooline tasakaal äriühingute 
juhtorganites: abiks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamisel”; 

2. v õ t a b  t e a d m i s e k s  ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid;

3. o n  a r v a m u s e l , et õiguslikult siduvate kvootide kehtestamine on erakorraline ja 
äärmuslik lahendus, mis tuleks vastu võtta alles pärast põhjalikku arutelu liikmesriikide 
parlamentides ja mida tuleks kasutada vaid siis, kui kõik ülejäänud, vabatahtlikkusel 
põhinevad meetmed on ebaõnnestunud;

4. s e e t õ t t u  k u t s u b  v a l i t s u s t  väljendama Euroopa Liidu nõukogu istungil 
mittenõustumist direktiivi eelnõuga;

5. vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevale 
protokollile nr 2 v õ t a b  v a s t u  p õ h j e n d a t u d  a r v a m u s e  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; Tšehhi Vabariigi valitsuse nõusolekul 
on Euroopa Liidu asjade komisjon s e i s u k o h a l , et ettepanek võtta vastu direktiiv on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, sest vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 157 lõikele 4 tuleks positiivse erikohtlemise rakendamise otsus võtta vastu 
kodanikele võimalikult lähedal, käesoleval juhul liikmesriigi tasandil;
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6. p e a b  k a h e t s u s v ä ä r s e k s nii olulise ettepaneku avalikustamise kuupäeva, 
arvestades, et osa põhjendatud arvamuse esitamise kaheksanädalasest tähtajast langes 
jõuluvaheajale, millega tegelikult lühendati liikmeriikide parlamentides arutamise aega;

7. t e e b  e s i m e h e l e  ü l e s a n d e k s  edastada vastavalt esindajatekoja kodukorrale 
komisjoni resolutsioon esindajatekoja juhataja kaudu valitsusele, senati eesistujale, 
Euroopa parlamendi presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Komisoni 
presidendile;

8. k u t s u b  v a l i t s u s t  üles teavitama komisjoni võetud meetmetest ja läbirääkimiste 
edasisest käigust.
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