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A. Problema

 2012 m. ES vidutiniškai tik 13,7 proc. bendrovių valdybų direktorių buvo moterys.
 Valstybėse narėse, kuriose jokių privalomų priemonių nenumatyta, bendrovių lyčių 

pusiausvyra toli gražu nėra priimtina (JK – ypatingas atvejis).
 Įvairiais pavyzdžiais įvairiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Italijoje 

arba Belgijoje, galima įrodyti, kad vienintelis būdas moterų daliai valdybose padidinti 
– numatyti privalomas priemones, kurių vykdymas užtikrinamas.

B. Komisijos pasiūlymas

I. Pagrindiniai punktai

Pranešėjos palankiai vertina pasiūlymą dėl direktyvos, kuris pateiktas po Parlamento 
rezoliucijos „Moterys ir vadovaujamosios pareigos verslo srityje“, patvirtintos 2011 m., ir 
kuris nagrinėja vis dar neišspręstą problemą, susijusią su nelygybe bendrovių vadovaujamose 
pareigose.

Pranešėjos atsižvelgia į pasiūlymą dėl direktyvos, kuriame nustatyta aiški bendra visų 
valstybių narių strategija siekiant bendro tikslo, kad biržinių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių pareigas eitų bent 40 proc. nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų. Jame 
skelbiama aiški žinia: valstybės narės įpareigojamos taikyti tinkamas procedūras, kad būtų 
skatinama lyčių pusiausvyra visose biržinėse bendrovėse.

Jeigu iki 2018 m. visai arba iš dalies priklausančiose valstybėms ir iki 2020 m. privačiose 
biržinėse bendrovėse 40 proc. tikslas nebus pasiektas, reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, jog bendrovės siektų šio tikslo po nurodyto termino ir veiksmingai garantuotų, kad 
didesnės lyčių pusiausvyros tikslas būtų pasiektas. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
direktyvoje siūlomas lankstus grafikas, pagal kurį valstybėms narėms ją įgyvendinant 
suteikiama galimybė atsižvelgti į nacionalinius ypatumus.

Be to, kadangi dėl įvairių nacionalinių reikalavimų gali kilti vidaus rinkos veikimo problemų, 
pranešėjos pabrėžia papildomą direktyvos patvirtinimo naudą – būtų pašalintos visos kliūtys, 
nes skirtingose valstybėse esančioms bendrovėms neturėtų būti taikomi skirtingi įmonių 
valdymo reikalavimai, susiję su biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių pusiausvyra.

Taigi, šiuo pasiūlymu būtų prisidėta siekiant gerinti darbo rinkos socialinį teisingumą, 
skaidrumą ir nuopelnais pagrįstą vertinimą, taip pat ekonomikos augimą visiškai išnaudojant 
visus išteklius, įgūdžius ir gerąsias savybes, taigi būtų veiksmingai panaudotos visos ES 
žmogiškųjų išteklių galimybės.

Teisinis pagrindas: Pranešėjų manymu teisinis pagrindas priimti privalomąsias priemones, 
kuriomis užtikrinamas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimas – SESV 157 straipsnio 
3 dalis.
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II. Specifiniai klausimai

1. Direktyvos taikymo sritis (1 straipsnis, 2 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnis ir 4 straipsnio 
6 dalis

 Netaikymas vykdomosioms valdyboms
 Netaikymas mažosioms ir vidutinėms įmonėms
 Netaikymas sektoriams, kuriuose vyrauja viena lytis

2. Direktyvos privalomas pobūdis (4 ir 5 straipsniai)
 Privalomos procedūros ar rezultatai, kuriuos reikia pasiekti
 Nuostatų dėl reikalavimų biržinėms bendrovėms paaiškinimas

3. Veiksminga sankcijų sistema (6 straipsnis)
 Aiškus atgrasomų sankcijų sąrašas
 Valstybių narių nuožiūra

C. Klausimai diskusijoms ir galimi pakeitimai 

Pranešėjos numatė nemažai klausimų diskusijoms ir pasiūlė galimus pakeitimus, skirtus šioms 
problemoms išspręsti.

1 klausimas. Kaip padidinti pasiūlymo veiksmingumą pakeičiant jo taikymo sritį?

Pranešėjos svarsto apie keletą galimybių direktyvos taikymo sričiai išplėsti siekiant padidinti 
jos veiksmingumą ir poveikį, pavyzdžiui, įtraukiant MVĮ:

Pakeitimas 1
2 straipsnio 8 punktas
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
bendrovės, kuriose dirba mažiau negu 
250 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR, arba bendras metinis 
balansas neviršija 43 mln. EUR, o jei MVĮ 
įsteigta valstybėje narėje, kurios valiuta yra 
ne euras, atitinkamos sumos išreiškiamos 
tos valstybės narės valiuta;

Išbraukta.

Pakeitimas 2
3 straipsnis
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Ši direktyva netaikoma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ).

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjos pripažįsta, kad mažos ir vidutinės įmonės labai svarbios, nes jos yra Europos 
pramonės pagrindas. Todėl jos turėtų pirmauti siekdamos lyčių lygybės, taigi direktyvos 
taikymo sritis turėtų jas apimti. Atsižvelgiant į biržinių bendrovių ekonominę svarbą ir 
ekonominę bei socialinę atsakomybę, jos visos turėtų siekti direktyvoje numatyto tikslo.

2 klausimas. Kaip būtų galima paaiškinti ir sutvirtinti 4 straipsnį dėl privalomų 
direktyvos aspektų

a) 4 straipsnio 1 dalis
Pagal 4 straipsnį, taip kaip jis suformuluotas dabar, siekiama sutvirtinti procedūrą nurodytoms 
riboms pasiekti, tačiau šios ribos nėra privalomos. Šiuo metu pranešėjų nuomonė dėl to, ar 
šios nuostatos pakanka, ar ne, skiriasi. Galimybės pakeisti direktyvą (4 straipsnis ir 
33 konstatuojamoji dalis) yra šios:

Pakeitimas 3
4 straipsnio 1 dalis
Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad biržinės 
bendrovės, kurių valdybose nevykdomųjų
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau kaip 
40 proc., į šias pareigas skirtų vadovaudamosi 
lyginamąja kiekvieno kandidato kvalifikacijos 
analize ir taikydamos iš anksto nustatytus, 
aiškius, neutraliai ir nedviprasmiškai 
suformuluotus kriterijus, kad nustatytą 
procentinį tikslą pasiektų ne vėliau kaip iki
2020 m. sausio 1 d., o biržinių bendrovių, 
kurios yra valstybinės įmonės, atveju – ne 
vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d.

1. Valstybės narės užtikrina, kad biržinės 
bendrovės, kurių valdybose direktorių 
pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau 
kaip 40 proc., koreguoja savo įdarbinimo, 
atrankos ir skyrimo procedūras ir nustatytą 
procentinį tikslą pasiekia ne vėliau kaip iki
2020 m. sausio 1 d., o biržinių bendrovių, 
kurios yra valstybinės įmonės, atveju – ne 
vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d.
Procedūra pagrįsta lyginamąja kiekvieno 
kandidato kvalifikacijos analize ir taikant 
iš anksto nustatytus, aiškius, neutraliai ir 
nedviprasmiškai suformuluotus kriterijus.

Pakeitimas 4
33 konstatuojamoji dalis
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(33) be to, siekiant pagerinti kasdienio 
valdymo funkcijas vykdančių direktorių 
lyčių pusiausvyrą, be šių nevykdomiesiems 
direktoriams skirtų priemonių, atskiros 
biržinės bendrovės turėtų prisiimti 
konkrečius įsipareigojimus užtikrinti 
tinkamą lyčių atstovavimą vykdomųjų 
direktorių lygmeniu, kurie turėtų būti 
įvykdyti ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 
1 d. Tokiais įsipareigojimais turėtų būti 
siekiama juntamos pažangos konkrečioje 
bendrovėje užtikrinant geresnę lyčių 
pusiausvyrą;

(33) be to, siekiant pagerinti kasdienio 
valdymo funkcijas vykdančių direktorių 
lyčių pusiausvyrą, be šių nevykdomiesiems 
direktoriams skirtų priemonių, atskiros 
biržinės bendrovės turėtų prisiimti 
konkrečius įsipareigojimus užtikrinti 
tinkamą lyčių atstovavimą vykdomųjų 
direktorių lygmeniu ne vėliau kaip iki 
2020 m. sausio 1 d. Tokiais 
įsipareigojimais turėtų būti siekiama 
juntamos pažangos konkrečioje bendrovėje 
užtikrinant geresnę lyčių pusiausvyrą; 
Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
bendrovės dėtų pastangas tol, kol bus 
pasiektas 40 proc. tikslas. Tuo tikslu 
direktyvoje numatomos garantijos, kad 
būtų efektyviai siekiama geresnės lyčių 
pusiausvyros tikslo;

2. 4 straipsnio 2 dalis
Pranešėjos mano, kad 4 straipsnio 2 dalis turėtų būti sutvirtinta. Nuostata, pagal kurią būtų 
leidžiama, kad atstovavimo riba būtų žemesnė nei 40 proc., kenktų siekiui užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą. 4 straipsnio 2 dalies redakciją galima būtų pakeisti taip:

Pakeitimas 5
4 straipsnio 2 dalis
Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nevykdomųjų direktorių pareigybių 
skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytam tikslui pasiekti – tai skaičius, kuo 
artimesnis 40 proc., tačiau neviršijantis 
49 proc.

2. Nevykdomųjų direktorių pareigybių 
skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytam tikslui pasiekti, sudaro bent
40 proc.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 2 dalis
Kratsa-Tsagaropoulou 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nevykdomųjų direktorių pareigybių 
skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytam tikslui pasiekti – tai skaičius, 
kuo artimesnis 40 proc., tačiau neviršijantis 
49 proc.

2. Nevykdomųjų direktorių pareigybių 
skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytam tikslui pasiekti – tai skaičius, 
kuo artimesnis 40 proc., tačiau neviršijantis 
50 proc.
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3. 4 straipsnio 3 dalis
Paskutinė sakinio dalis perteklinė, nes prieš tai esančioje dalyje jau numatytas objektyvus 
kandidatų kvalifikacijos vertinimas.

Pakeitimas 7
4 straipsnio 3 dalis
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad pasiektų šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tikslą, valstybės narės užtikrina, kad 
nevykdomųjų direktorių atrankoje, vertinant 
kandidatų tinkamumą, kompetenciją ir 
profesinės veiklos rezultatus, pirmumas būtų 
teikiamas nepakankamai atstovaujamos lyties 
kandidatui, jei jo kvalifikacija yra tokia pati 
kaip kitos lyties kandidato, išskyrus tuos
atvejus, kai objektyvus vertinimas, kuriame 
atsižvelgiama į visus atskiriems kandidatams 
taikomus kriterijus, yra palankesnis kitos 
lyties kandidatui.

3. Kad pasiektų šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tikslą, valstybės narės užtikrina, kad 
nevykdomųjų direktorių atrankoje, vertinant 
kandidatų tinkamumą, kompetenciją ir 
profesinės veiklos rezultatus, pirmumas būtų 
teikiamas nepakankamai atstovaujamos lyties 
kandidatui, jei jo kvalifikacija yra tokia pati 
kaip kitos lyties kandidato.

4. 4 straipsnio 6 dalis
Jeigu reikalavimai bus netaikomi sektoriams, kuriuose vyrauja viena lytis, toks vienos lyties 
dominavimas bus tik sustiprintas.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 6 dalis
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai nepakankamai atstovaujamos 
lyties darbuotojų bendrovėje yra mažiau 
kaip 10 proc., šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas tikslas jai netaikomas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visos bendrovės privalo laikytis reikalavimo gerinti lyčių pusiausvyrą, taigi neturėtų būti 
numatoma jokių išimčių. Šioje direktyvoje visų pirma numatoma, kad visos bendrovės turėtų 
lankstumo galimybę priimant atitinkamas procedūras, susijusias su jų sektoriaus poreikiais. 
Galiausiai nevykdomieji direktoriai įprastai atlieka priežiūros užduotis ir informuoja apie 
bendras valdymo užduotis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su sektoriaus klausimais.
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3 klausimas. Kaip būtų galima patobulinti numatytas sankcijas?

Pranešėjos ragina aptarti, ar sankcijų sąrašas turėtų būti baigtinis ar atviras ir kokie pasiūlymai 
pakeitimams galėtų būti pateikti dėl valstybių narių įgaliojimų jas taikant.

Pakeitimas 9
6 straipsnio 2 dalis
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Tai gali būti:

2. Sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Jos yra bent:

Pakeitimas 10
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) uždraudimas biržinei bendrovei 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų 
atsakomybę, būtinas didesnis viešųjų įstaigų skaidrumas. Todėl biržinės bendrovės, kurios 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, turi būti pašalinamos iš viešųjų pirkimų 
konkursų, susijusių su bendraisiais ekonominiais interesais.


