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Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES 
ekonomikas un monetāro lietu jomā
(2019/2614(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 157. pantu,

– ņemot vērā Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2019. gada 5. marta vēstuli amatā 
esošajam Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam (rotējošās prezidentūras 
vadītājam),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2019. gada 5. marta vēstuli Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2018. gada 23. marta vēstuli 
Eiropadomes priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja 
2018. gada 8. marta vēstuli Eurogrupas priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā 2016. gada aprīlī ES 28 dalībvalstīs reģistrēto lielāko biržā kotēto uzņēmumu 
valdēs sieviešu vidējais īpatsvars bija 23,3 %, kas ir par 0,6 % vairāk kopš pēdējās datu 
vākšanas 2015. gada oktobrī; tā kā tikai desmit valstīs — Francijā, Zviedrijā, Itālijā, 
Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā un Beļģijā — vismaz 
ceturtdaļa valdes locekļu ir sievietes;

B. tā kā 2012. gada priekšlikums par sieviešu pārstāvību valdēs tika iesniegts sakarā ar 
Parlamenta ilgstoši pausto aicinājumu Komisijai rīkoties; tā kā Parlaments, 2013. gada 
novembrī ar lielu dažādu grupu vairākumu pieņemot savu nostāju pirmajā lasījumā, 
veica ļoti nelielas izmaiņas priekšlikumā, lai vēstītu Padomei, ka vienošanos ar 
Parlamentu var panākt un saskaņot nolūkā nodrošināt to, ka līdz 2020. gadam vismaz 
40 % direktoru bez izpildpilnvarām biržā kotētos uzņēmumos ir sievietes; tā kā 
Direktīva par sieviešu pārstāvību valdēs būtu ļoti svarīgs rīks, ar ko sasniegt labāku 
dzimumu līdzsvaru augstākā līmeņa ekonomisko lēmumu pieņemšanā un, kā liecina 
dažādi pētījumi, uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, dodot iespēju izmantot visus 
sabiedrības talantus;

C. tā kā 26. panta 2. punktā Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai 
bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz 
kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību1, 56. panta 4. punktā Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar 
ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu 

1 OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
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ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu un vienotu noregulējuma fondu2, un 37. panta 3. punktā Regulā (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi)3, ir 
atsauce uz dzimumu līdzsvaru kā svarīgu principu, kas jāņem vērā atlases procedūrās;

D. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz daudzajiem pieprasījumiem, ko 
Parlaments ir iesniedzis Padomei un dalībvalstīm, novērst dzimumu līdzsvara trūkumu 
ECB Valdē, Eiropadome šo prasību nav nopietni ņēmusi vērā;

E. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz daudzajiem saistībā ar 
iepriekšēju kandidātu izvirzīšanu paustajiem Parlamenta aicinājumiem kandidātu 
saraksta iesniegšanā ievērot dzimumu līdzsvaru, visi Eiropas Banku iestādes 
priekšsēdētāja amata kandidāti bija vīrieši;

F. tā kā — lai gan atlases procedūrās Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatam līdz šim kopumā ir ņemts vērā dzimumu 
līdzsvara princips saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktu, šajā 
gadījumā Parlamentam iesniegtajā kandidātu sarakstā bija tikai vīrieši;

G. tā kā — lai gan nevar izslēgt iespēju, ka atsevišķā atlases procedūrā, pamatojoties uz 
individuāliem pieteikumiem, nav kvalificētu abu dzimumu kandidātu, ECB un 
uzraudzības iestāžu valžu sastāvā ir jāievēro vispārējais dzimumu līdzsvara kritērijs;

H. tā kā visus pašreizējos kandidātus ECB galvenā ekonomista, EBI priekšsēdētāja un 
VNV locekļa amatam Parlamenta ECON komiteja atzina par pieredzējušiem un 
kvalificētiem, un viņi ar ievērojamu balsu vairākumu tika apstiprināti aizklātā 
balsošanā;

I. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu 
pakalpojumu jomā; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno 
konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

1. prasa, lai visās ES un valstu iestādēs un struktūrās saistībā ar turpmāko kandidātu 
izvirzīšanu tiktu ievērots dzimumu līdzsvars; aicina katru dalībvalsti kandidātu 
izvirzīšanas procedūrā nākamajai Komisijai piedāvāt vienu vīrieša un vienu sievietes 
kandidatūru;

2. apņemas atturēties no jebkādu turpmāku kandidātu sarakstu izskatīšanas, ja netiks 
ievērots dzimumu līdzsvara princips;

3. atkārtoti apstiprina savu stingro apņemšanos attiecībā uz dzimumu līdztiesības 
integrāciju gan ES politikas, iniciatīvu un programmu saturā, gan visos Savienības 
politikas, budžeta, administratīvajos un izpildes līmeņos;

4. atkārto aicinājumu Komisijai iesniegt īstenu Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju, 
izstrādājot paziņojumu, kurā ir izvirzīti skaidri un — cik vien iespējams — skaitliski 
izmērāmi mērķi, un nodrošināt tā tulkojumu visās ES oficiālajās valodās, lai panāktu 

2 OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.
3 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
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plašāku izplatību un izpratni iedzīvotāju un sociālās jomas un ekonomikas dalībnieku 
vidū;

5. uzsver, ka dzimumu līdztiesības panākšana nav sieviešu problēma, bet gan jautājums, 
kura risināšanā būtu jāiesaista visa sabiedrība;

6. atgādina, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ietver politikas izvēli, 
lēmumu pieņemšanas procesu, procedūras un praksi, kā arī īstenošanu, uzraudzību un 
novērtēšanu; tādēļ uzsver — lai visaptveroši novērtētu pašreizējo situāciju saistībā ar 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu Parlamentā, būtu jāņem vērā ne tikai politikas 
saturs, bet arī dzimumu pārstāvība administrācijā un lēmumu pieņemšanā;

7. pauž bažas par to, ka sieviešu pārstāvība ES iestādēs un svarīgākajos lēmumu 
pieņemšanas amatos politiskajā un administratīvajā līmenī joprojām ir zema, un 
apstiprina, ka Parlamentam ir jāveic efektīvi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
lēmumpieņemšanas amatos abi dzimumi ir vienlīdzīgi pārstāvēti;

8. prasa īstenot ciešāku sadarbību procedūru un iestāžu līmenī, lai nodrošinātu šo 
pasākumu efektivitāti, jo uzskata, ka ciešākas iestāžu attiecības dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas jomā var palīdzēt izstrādāt ES politiku, kurā ņemts vērā dzimumu 
līdztiesības aspekts; pauž nožēlu, ka attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu, vēl nav izveidota strukturēta sadarbība ar citiem 
institucionālajiem partneriem, piemēram, Komisiju vai Padomi, vai ES ekonomikas un 
finanšu jautājumu struktūrās.


