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A. Problēma

 2012. gadā Eiropas Savienībā vidēji tikai 13,7 % no uzņēmumu padomju direktoru 
amatiem ieņēma sievietes.

 Dalībvalstīs, kurās nav pieņemti saistoši pasākumi, uzņēmumos joprojām nav 
sasniegts pieņemams dzimumu līdzsvars (Apvienotā Karaliste ir īpašs gadījums).

 Piemēri tādās dalībvalstīs kā Francija, Itālija vai Beļģija šķietami apstiprina, ka 
vienīgais veids, kā ievērojami palielināt sieviešu procentuālo īpatsvaru padomēs, ir —
ieviešot saistošus un izpildāmus pasākumus.

B. Komisijas priekšlikums

I. Galvenie jautājumi

Referentes atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu kā papildinājumu Parlamenta 2011. gadā 
pieņemtajai rezolūcijai „Sievietes un uzņēmējdarbības līderība” un kā atbildi uz joprojām 
novērojamo nevienlīdzību uzņēmumu vadošajos amatos.

Referentes ņem vērā direktīvas priekšlikumu, jo tajā noteikta skaidra kopēja stratēģija visām 
dalībvalstīm kopēja mērķa sasniegšanai, proti, panākt, lai lielu, biržā kotētu uzņēmumu 
padomēs 40 % amatu bez izpildpilnvarām ieņemtu mazāk pārstāvētā dzimuma pārstāvji. Šis 
priekšlikums dalībvalstīm skaidri liek veikt piemērotas procedūras, lai veicinātu dzimumu 
līdzsvara ievērošanu visu biržā kotēto uzņēmumu padomēs.

Ja mērķis par 40 % dzimumu attiecību līdz 2018. gadam nebūs sasniegts uzņēmumos, kas 
pilnīgi vai daļēji pieder valstij, un līdz 2020. gadam privātos uzņēmumos, dalībvalstīm būs 
jānodrošina, ka uzņēmumi pēc minētā datuma veic visus iespējamos pasākumus, lai sasniegtu 
mērķi par dzimumu uzlaboto līdzsvaru. Jāatzīmē, ka direktīva piedāvā elastīgu ietvaru, kas 
ļauj dalībvalstīm, ieviešot direktīvu, ņemt vērā valstu specifisko situāciju.

Turklāt, tā kā atšķirīgs tiesiskais regulējums dalībvalstu līmenī varētu radīt problēmas iekšējā 
tirgus darbībai, referentes uzsver direktīvas pieņemšanas pievienoto vērtību visu iespējamo 
šķēršļu atcelšanā, jo uzņēmumiem, kas veic pārrobežu darbību, nevajadzētu piemērot 
atšķirīgas korporatīvās vadības prasības par dzimumu līdzsvaru nekā biržā kotēto uzņēmumu 
direktoriem bez izpildpilnvarām.

Tātad šāds ierosinājums palīdzēs uzlabot sociālo taisnīgumu, pārredzamību un profesionalitāti 
darba tirgū, kā arī ekonomikas izaugsmi, pilnīgi izmantojot visus pieejamos resursus, prasmes 
un stiprās puses, lai efektīvi varētu izmantot ES cilvēkkapitālu.

Juridiskais pamats: Referentes uzskata, ka LESD 157. panta 3. punkts ir tiesiskais pamats 
saistošajiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas 
attieksmes principa piemērošanu sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jautājumos.

II. Īpaši jautājumi

1. Direktīvas darbības joma (1. pants, 2. panta 8. punkts, 3. pants un 4. panta 6. punkts)
 Neattiecas uz izpildpadomēm
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 Neattiecas uz MVU
 Neattiecas uz nozarēm, kurās nodarbināti tikai viena dzimuma pārstāvji

2. Direktīvas saistošais raksturs (4. un 5. pants)
 Saistoša attiecībā uz procedūru vai uz rezultātu
  Noteikumu skaidrojums par biržā kotēto uzņēmumu pienākumiem

3. Efektīvs sankciju mehānisms (6. pants)
 Skaidrs, preventīvs sankciju saraksts
 Dalībvalstu rīcības brīvība

C. Jautājumi apspriešanai un iespējamiem grozījumiem

Referentes ir noteikušas vairākus jautājumus apspriešanai un ierosinājušas iespējamus 
grozījumus šo problēmu atrisināšanai.

1. jautājums. Kā, pielāgojot šā priekšlikuma jomu, uzlabot tā efektivitāti?

Referentes iztirzā vairākas iespējas šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanai, lai uzlabotu 
tās efektivitāti un ietekmi, piemēram, iekļautu arī MVU:

1. grozījums
2. pants – 8. punkts
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījumi

8. „mazie un vidējie uzņēmumi” jeb „MVU” 
ir uzņēmumi, kuros nodarbinātas mazāk par 
250 personām un kuru gada apgrozījums 
nepārsniedz 50 miljonus euro, vai kuru 
ikgadējā bilance nepārsniedz 43 miljonus 
euro vai līdzvērtīgu summu attiecīgās 
dalībvalsts valūtā tādam MVU, kas reģistrēts 
dalībvalstī, kuras valūta nav euro;

svītrots

2. grozījums
3. pants
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījumi

Šī direktīva neattiecas uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (,,MVU”).

svītrots
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Pamatojums

Referentes atzīst, ka mazie un vidējie uzņēmumi veido nozares inovatīvo pamatu Eiropā. 
Tādēļ tiem būtu jābūt pirmajiem arī centienos panākt dzimumu vienlīdzību, un tos būtu 
jāiekļauj šajā direktīvā. Ņemot vērā to nozīmīgumu ekonomikā un sociālo atbildību, visiem 
biržā kotētajiem uzņēmumiem būtu jāatbilst direktīvā noteiktajam mērķim.

2. jautājums. Kā precizēt un nostiprināt direktīvas 4. pantu par saistošajiem aspektiem?

a) 4. panta 1. punkts
Kā minēts tekstā, 4. panta mērķis ir nostiprināt procedūru noteikto robežvērtību sasniegšanai, 
bet šis pants nepadara minētās robežvērtības par obligātām. Pašlaik referentēm ir atšķirīgi 
viedokļi par to, vai šāds mērķis ir pietiekams. Iespējamie direktīvas (4. panta vai 33. 
apsvēruma) grozījumi šajā jomā varētu būt šādi:

3. grozījums
4. pants – 1. punkts
atbalsta Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka biržā kotētie 
uzņēmumi, kuru valdēs nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma pārstāvji ieņem mazāk par 
40 % no direktoru bez izpildpilnvarām amatu, 
jaunus darbiniekus šajos amatos ieceļ, 
pamatojoties uz kvalifikācijas salīdzinošo 
analīzi pēc iepriekš noteiktiem, skaidriem, 
neitrāli formulētiem un viennozīmīgiem 
kritērijiem, lai sasniegtu minēto īpatsvaru, 
vēlākais, līdz 2020. gada 1. janvārim vai 
2018. gada 1. janvārim biržā kotētajos valsts 
uzņēmumos.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka biržā kotētie 
uzņēmumi, kuru valdēs nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma pārstāvji ieņem mazāk 
par 40 % no direktoru bez izpildpilnvarām 
amatu, pieskaņo savas jaunu darbinieku 
piesaistīšanas, atlases un amatā iecelšanas 
procedūras, lai sasniegtu vismaz 
40 procentu īpatsvaru vēlākais līdz 
2020. gada 1. janvārim vai, attiecībā uz 
biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem, līdz 
2018. gada 1. janvārim. Minētās 
procedūras jāveic, pamatojoties uz 
kvalifikācijas salīdzinošo analīzi pēc 
iepriekš noteiktiem, skaidriem, neitrāli 
formulētiem un viennozīmīgiem kritērijiem.

4. grozījums
33. apsvērums
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
direktoriem bez izpildpilnvarām, un arī 

(33) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
direktoriem bez izpildpilnvarām, un arī 
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tādēļ, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru to 
direktoru vidū, kas ir iesaistīti ikdienas 
vadības darbā, biržā kotētajiem 
uzņēmumiem būtu jānosaka pienākums 
uzņemties atsevišķas saistības attiecībā uz 
abu dzimumu pārstāvību izpilddirektoru 
vidū, kas jāizpilda līdz, vēlākais, 
2020. gada 1. janvārim. Ar šīm saistībām 
būtu jācenšas panākt ievērojamu progresu 
attiecīgā uzņēmuma pašreizējā situācijā 
attiecībā uz dzimumu līdzsvaru. 

tādēļ, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru to 
direktoru vidū, kas ir iesaistīti ikdienas 
vadības darbā, biržā kotētajiem 
uzņēmumiem būtu jānosaka pienākums 
uzņemties atsevišķas saistības attiecībā uz 
abu dzimumu pārstāvību izpilddirektoru 
vidū līdz, vēlākais, 2020. gada 1. janvārim. 
Ar šīm saistībām būtu jācenšas panākt 
ievērojamu progresu attiecīgā uzņēmuma 
pašreizējā situācijā attiecībā uz dzimumu 
līdzsvaru. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
uzņēmumi veic vajadzīgos pasākumus, 
līdz mērķis par 40 % īpatsvaru ir 
sasniegts. Tādēļ direktīvā noteiktas 
garantijas, lai efektīvāk sasniegtu mērķi 
par dzimumu līdzsvara uzlabošanu.

2. 4. panta 2. punkts
Referentes uzskata, ka 4. panta 2. punkts ir jāpastiprina. Noteikums, kas pieļautu, ka 
pārstāvniecības kvota ir zemāka par 40 %, samazinātu iespēju sasniegt noteikto dzimumu 
līdztiesības mērķi. 4. panta 2. punktu varētu izteikt šādā redakcijā:

5. grozījums
4. pants – 2. punkts
atbalsta Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru bez izpildpilnvarām skaitam, kas 
nepieciešams, lai sasniegtu 1. punktā noteikto 
mērķi, ir jābūt tādam, lai tas būtu vistuvāk
40 % īpatsvaram, taču nepārsniegtu 49 %.

2. Direktoru bez izpildpilnvarām skaitam, kas 
nepieciešams, lai sasniegtu 1. punktā noteikto 
mērķi, jābūt vismaz 40 %.

6. grozījums
4. pants – 2. punkts
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru bez izpildpilnvarām skaitam, 
kas nepieciešams, lai sasniegtu 1. punktā 
noteikto mērķi, ir jābūt tādam, lai tas būtu 
vistuvāk 40 % īpatsvaram, taču 
nepārsniegtu 49 %.

2. Direktoru bez izpildpilnvarām skaitam, 
kas nepieciešams, lai sasniegtu 1. punktā 
noteikto mērķi, ir jābūt tādam, lai tas būtu 
vistuvāk 40 % īpatsvaram, taču 
nepārsniegtu 50 %.
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3. 4. panta 3. punkts
Teikuma pēdējā daļa ir lieka, jo iepriekšējā tekstā jau ir minēts kandidātu objektīvas 
kvalifikācijas kritērijs. 

7. grozījums
4. pants – 3. punkts
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis nodrošina, ka direktoru bez 
izpildpilnvarām atlasē priekšroka tiek dota 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
kandidātam, ja šis kandidāts ir līdzvērtīgi 
kvalificēts kā pretējā dzimuma kandidāts 
attiecībā uz piemērotību, kompetenci un 
profesionālo sniegumu, ja vien par labu 
pretējā dzimuma kandidātam neliecina 
objektīvs novērtējums, ņemot vērā visus 
īpašos kritērijus attiecībā uz atsevišķiem 
kandidātiem.

3. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis nodrošina, ka direktoru bez 
izpildpilnvarām atlasē priekšroka tiek dota 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
kandidātam, ja šis kandidāts ir līdzvērtīgi 
kvalificēts kā pretējā dzimuma kandidāts 
attiecībā uz piemērotību, kompetenci un 
profesionālo sniegumu. 

4. 4. panta 6. punkts
Nosakot izņēmumus attiecībā uz dažām nozarēm tikai tādēļ, ka tajās pārsvarā pārstāvēti viena 
dzimuma pārstāvji, šāda viena dzimuma pārstāvju dominēšana tiktu vēl vairāk nostiprināta.

8. grozījums
4. pants – 6. punkts
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis var noteikt, ka uz biržā 
kotētajiem uzņēmumiem, kuros nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma īpatsvars darbinieku 
vidū ir mazāks par 10 %, neattiecas 
1. punktā noteiktais mērķis.

svītrots

Pamatojums

Visiem uzņēmumiem jāpilda pienākums par dzimumu līdzsvara uzlabošanu, tādēļ izņēmumi 
nav jāpiemēro. Direktīva visiem uzņēmumiem piedāvā elastīgu ietvaru nozares vajadzībām 
pieskaņotu, piemērotu procedūru pieņemšanai. Turklāt direktori bez izpildpilnvarām parasti 
veic ar pārraudzīšanu saistītus pienākumus, kā arī nodarbojas ar vispārējiem pārvaldības 
uzdevumiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar nozares specifiku.
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3. jautājums. Kā uzlabot noteikumus par sankcijām?

Referentes uzskata, ka ir jāapspriež jautājums par to, vai sankciju sarakstam jābūt noslēgtam 
vai atvērtam, kā arī par to, cik liela rīcības brīvība jāpiešķir dalībvalstīm minēto grozījumu 
priekšlikumu īstenošanā.

9. grozījums
6. pants – 2. punkts
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām, un tās var būt:

2. Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām, un tās var būt vismaz:

10. grozījums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
atbalsta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) biržā kotētā uzņēmuma izslēgšana no 
publisko iepirkumu procedūrām;

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu, kā arī reģionālo un vietējo iestāžu ekonomisko un sociālo atbildību, 
uzlabotai valsts uzņēmumu pārredzamībai ir izšķiroša nozīme. Tādēļ biržā kotēti uzņēmumi, 
kas nav izpildījuši direktīvā noteiktos pienākumus, jāizslēdz no publisko iepirkumu 
konkursiem, kuri ir saistīti ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem.


