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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio pasiūlymo tikslas – pagal ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį skatinti lyčių lygybę ekonominių 
sprendimų priėmimo srityje, ypač biržinėse bendrovėse, ir panaudoti turimus gabumus, kad 
būtų užtikrinamas proporcingesnis lyčių atstovavimas bendrovių valdybose, taip padedant 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir siekti Sąjungos strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
taip pat jos tikslo iki 2020 m. padidinti moterų užimtumo lygį iki 75 proc.

Nuomonės referentė pritaria šiame pasiūlyme nustatytiems tikslams. Ji itin palankiai vertina 
tai, kad kaip priemonė siekiant Sąjungoje nustatyti suderintą teisinę sistemą, užtikrinti didesnį 
teisinį tikrumą ir sumažinti administracinę naštą, atsirandančią dėl nevienodo valstybių narių 
lyčių lygybės principų taikymo ir įgyvendinimo bendrovių valdybose, pasirinkta direktyva.

Kaip matyti iš ES Sutarčių (Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalis ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 8 ir 157 straipsniai) ir ES pagrindinių teisių chartijos 
(23 straipsnis), moterų ir vyrų lygybės skatinimas yra vienas iš pagrindinių ES tikslų. ES 
institucijos ėmėsi įvairių veiksmų, skirtų lyčių lygybei ekonominių sprendimų priėmimo 
srityje skatinti. 2010 m. Komisija lygybę priimant sprendimus įvardijo kaip vieną iš savo 
Moterų chartijos (COM(2010) 0078 final) ir 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos 
(COM(2010) 0491 final) prioritetų. 2011 m. kovo mėn. Komisijos pirmininko pavaduotoja 
V. Reding pradėjo iniciatyvą „Europos bendrovės įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus 
valdyboje didinimo“, kuria biržinės bendrovės raginamos savanoriškai įsipareigoti iki 
2020 m. bendrovių valdybose dirbančių moterų skaičių padidinti iki 40 proc. Kvietimas 
prisiimti šiuos įsipareigojimus truko vienus metus, tačiau prie šios iniciatyvos prisijungė tik 
24 bendrovės.

Nepaisant šių pastangų, nuolatinė lyčių nelygybė bendrovės vadovybės lygmeniu neišnyksta. 
Komisijos duomenimis, šiuo metu didžiausiose biržinėse bendrovėse 15,8 proc. valdybų narių 
sudaro moterys. Pažanga gerinant šią padėtį buvo lėta – per metus moterų skaičius bendrovių 
valdybose padidėjo tik 0,6 proc. Rezultatai skirtingose valstybėse narėse nevienodi.

Šį Komisijos pasiūlymą palaiko visi su ekonomika susijusias pareigas einantys Komisijos 
nariai: Komisijos pirmininko pavaduotojai A. Tajani (už pramonę ir verslumą atsakingas 
Komisijos narys), J. Almunia (už konkurenciją atsakingas Komisijos narys) ir O. Rehn (už 
ekonomiką ir pinigų politiką atsakingas Komisijos narys), Komisijos nariai M. Barnier 
(vidaus rinka ir paslaugos) ir L. Andor (užimtumas ir socialiniai reikalai), taip pat Komisijos 
pirmininko pavaduotoja V. Reding.

Nuomonės referentė nustatė keletą sričių, kurios labai svarbios jos komitetui ir kurioms jos 
nuomonės projekte skirta daugiau dėmesio. Šios sritys yra vidaus rinkos veikimas, teisinio 
tikrumo bendrovėms užtikrinimas ir vartotojų pageidavimų atspindys bendrovės sprendimų 
priėmimo procese. Nuomonės referentė tinkamai atsižvelgė į neužtikrintą ekonominę padėtį 
Europos Sąjungoje ir į tai, kaip šis pasiūlymas gali padėti užtikrinti finansinį stabilumą ir 
ilgalaikį ekonomikos augimą.

Europos Komisijos duomenimis, visame pasaulyje moterys priima apie 70 proc. su vartojimo 
išlaidomis susijusių sprendimų. Todėl, jei daugiau moterų eis vadovaujamąsias pareigas, bus 
galima geriau perprasti ekonominį elgesį ir vartotojų pasirinkimą. Labiau vartotojų poreikius 
ir pageidavimus atitinkantys produktai ir paslaugos gali padėti didinti pardavimo apimtį.

Kitas svarbus veiksnys yra teisinio tikrumo daugiau kaip vienoje valstybėje narėje veiklą 
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vykdančioms bendrovėms užtikrinimas. Šiuo metu Sąjungoje taikomos nevienodos taisyklės, 
kuriomis siekiama skatinti lyčių lygybę bendrovių valdybose. Tokie skirtumai gali turėti 
neigiamą poveikį bendrosios rinkos veikimui. Tarpvalstybines operacijas vykdančioms 
bendrovėms reikia nuoseklios ir patikimos teisinės sistemos, kad jos galėtų visapusiškai 
pasinaudoti galimybėmis patekti į bendrąją rinką ir pasiekti pakankamus ekonominius 
rezultatus.

Kiek tai sietina su dabartine ekonomine padėtimi, atlikus nemažai kokybinių tyrimų įrodyta, 
kad bendrovės finansiniai rezultatai ir pelningumas geresni esant abiejų lyčių atstovavimui 
aukščiausiosios grandies vadovybėje. Todėl moterų skaičiaus Sąjungos biržinių bendrovių 
valdybose didinimas ne tik padeda įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, 
bet ir gali turėti teigiamą poveikį šių bendrovių organizacinės ir finansinės veiklos 
rezultatams.

Atsižvelgdama į tai, kad Europos Sąjungoje visuomenė senėja, nuomonės referentė mano, kad 
nepasinaudojant pusės Europos gyventojų teikiamomis galimybėmis bendrovių valdyboms 
gali sulėtėti mūsų ekonomikos plėtra ir mūsų finansinių struktūrų atkūrimas bei sumažėti 
turimo žmogiškojo kapitalo pajėgumai.

Savo pakeitimuose nuomonės referentė taip pat ragina valstybes nares skatinti bendroves 
daryti pažangą puoselėjant lyčių lygybės principą savo valdybose, sudarant palankesnes 
sąlygas moterims patekti į verslo tinklus ir taip formuojant savo žmogiškųjų išteklių politiką, 
kad būtų remiama moterų, tarp kurių dažnai ieškoma kandidatų, pasiūla, ir apie tokią pažangą 
pranešti.
Siūlomi pakeitimai yra proporcingi, be to, sutvirtinant pirmiau minėtus aspektus jais 
sustiprinamas pradinis dokumento tekstas. Įtraukiant šiuos pakeitimus bus padidintas šio 
pasiūlymo teisinis tikrumas ir sustiprinti pagrindiniai lyčių lygybės principai, taip užtikrinant 
atitiktį ES pagrindinių teisių chartijos 23 ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 bei 
157 straipsniams.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisijos duomenimis1, šiuo metu 
moterys pasaulyje priima daugumą su 
vartojimo išlaidomis susijusių sprendimų. 
Didesnis valdybų narių moterų skaičius 
susijusioms bendrovėms suteiktų galimybę 
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geriau suprasti vartotojų poreikius ir 
ekonominį elgesį.  Taigi jos galėtų siūlyti 
prekes ir paslaugas, kurios labiau atitinka 
vartojimo paklausą;
________________________
1 Europos Komisijos Teisingumo GD 
„Moterų dalyvavimas priimant 
ekonominius sprendimus ES: strategijos 
„Europa 2020“ iniciatyva“, 2012 m.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) ES institucijos ir agentūros turėtų 
rodyti pavyzdį lyčių pusiausvyros 
gerinimo srityje. Šioje direktyvoje išdėstyti 
principai turėtų būti įtraukti į taisykles, 
reglamentuojančias vidines Europos 
Komisijos, Europos Parlamento ir visų 
kitų ES institucijų bei agentūrų, įskaitant 
Europos Centrinį Banką, įdarbinimo 
procedūras. Visose ES institucijose turi 
būti parengta efektyvesnė lyčių politika, 
kuri būtų taikoma įdarbinimui, 
mokymams ir kasdienei veiklai įvairiose 
ES institucijose. Šiuo tikslu institucijos 
turėtų užtikrina, kad būtų pasiekta lyčių
pusiausvyra įdarbinant aukštesnės 
grandies vadovus, įskaitant generalinius 
direktorius, direktorius ir skyrių vadovus;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) itin svarbu, kad Komisijos –
vykdomojo ES organo – vadovybė 
pagerintų lyčių pusiausvyrą savo viduje, 
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kad galėtų geriau atstovauti ES 
piliečiams. Todėl valstybės narės 
raginamos kandidatais į kiekvienas 
Komisijos nario pareigas siūlyti tiek 
vyrus, tiek moteris, kad būtų pasiekta 
Komisijos kolegijos narių lyčių 
pusiausvyra;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Europos Centrinis Bankas (ECB), 
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema (EFPIS), įskaitant Europos 
sisteminės rizikos valdybą (ESRV), ir 
Europos priežiūros institucijos (EPI) 
turėtų laikytis visų lygybės ir 
nediskriminavimo dėl lyties aspektų. EPI 
stebėtojų tarybos taip pat turėtų būti 
skatinamos per atitinkamą klausymą 
Europos Parlamente siūlyti skirtingų 
lyčių kandidatus pirmininkų ir vykdomųjų 
direktorių postams užimti. Galutiniame į 
šias pareigas atrinktų kandidatų sąraše 
turėtų būti užtikrinta lyčių pusiausvyra. 
Taip pat svarbu, kad ESRV 
iniciatyviniame komitete ir patariamajame 
komitete būtų lyčių pusiausvyra;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6e) Europos Centrinio Banko priežiūros 
taryba, įskaitant pirmininko ir pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų būti 
proporcinga lyčių požiūriu. Kiekvieną 
kartą, kai Europos Centrinio Banko 
vykdomojoje valdyboje atsiranda laisva 
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vieta, valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, turėtų būti raginamos į šią vietą 
pasiūlyti du kandidatus – vyrą ir moterį. 
Valstybės narės taip pat turėtų būti 
skatinamos nacionalinių centrinių bankų 
(NCB) valdytojais skirti moteris, kad būtų 
pasiekta Europos Centrinio Banko 
valdančiosios tarybos ir bendrosios 
tarybos ir ESRV generalinės valdybos 
narių lyčių pusiausvyra;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrovės plačiai pripažįsta, kad 
moterys valdybose teigiamai veikia įmonės 
valdymą – dėl įvairesnio ir į kolektyvą 
orientuoto mąstymo, atveriančio naujų 
perspektyvų ir todėl leidžiančio rasti 
visapusiškesnių sprendimų, pagerėja 
grupės veiklos rezultatai ir sprendimų 
kokybė. Gausūs tyrimai patvirtina, kad 
bendrovės finansiniai rezultatai ir 
pelningumas tiesiogiai susiję su 
proporcingu lyčių atstovavimu 
aukščiausiosios grandies vadovybėje.
Todėl padidinus moterų skaičių Sąjungos 
biržinių bendrovių valdybose gali pagerėti 
šių bendrovių rezultatai;

(8) bendrovės plačiai pripažįsta, kad 
moterys valdybose teigiamai veikia įmonės 
valdymą – dėl įvairesnio ir į kolektyvą 
orientuoto mąstymo, atveriančio naujų 
perspektyvų ir todėl leidžiančio rasti 
visapusiškesnių sprendimų, pagerėja 
grupės veiklos rezultatai ir sprendimų 
kokybė. Gausūs tyrimai patvirtina, kad 
bendrovės finansiniai rezultatai ir 
pelningumas tiesiogiai susiję su 
proporcingu lyčių atstovavimu 
aukščiausiosios grandies vadovybėje.
Todėl padidinus moterų skaičių Sąjungos 
biržinių bendrovių valdybose gali pagerėti 
šių bendrovių organizacinės ir finansinės 
veiklos rezultatai;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) žinoma, kad lygybė darbo rinkoje taip 
pat gali labai paskatinti ekonomikos 
augimą. Padidinus moterų skaičių Sąjungos 
biržinių bendrovių valdybose, pagerėtų ne 
tik šioms pareigoms paskirtų moterų 

(9) žinoma, kad lygybė darbo rinkoje taip 
pat gali labai paskatinti ekonomikos 
augimą. Padidinus moterų skaičių Sąjungos 
biržinių bendrovių valdybose, pagerėtų ne 
tik šioms pareigoms paskirtų moterų 
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padėtis, bet ir bendrovės galimybės 
pritraukti gabių moterų ir padidinti visų 
grandžių vadovų ir kitas pareigas einančių 
moterų skaičių. Todėl didesnis moterų 
skaičius bendrovių valdybose turėtų 
teigiamą poveikį šalinant lyčių nelygybę ne 
tik užimtumo, bet ir darbo užmokesčio 
srityje. Išnaudojus visus moterų gabumus, 
ir atskiri asmenys, ir viešasis sektorius 
gautų gerokai didesnę investicijų į švietimą 
grąžą. Nepakankamas moterų skaičius ES 
biržinių bendrovių valdybose – tai 
prarastos galimybės siekiant ilgalaikio 
tvaraus valstybių narių ekonomikos 
augimo;

padėtis, bet ir bendrovės galimybės 
pritraukti gabių moterų ir padidinti visų 
grandžių vadovų ir kitas pareigas einančių 
moterų skaičių. Todėl proporcingesnis
moterų skaičius bendrovių valdybose 
turėtų teigiamą poveikį šalinant lyčių 
nelygybę ne tik užimtumo, bet ir darbo 
užmokesčio srityje. Išnaudojus visus 
moterų gabumus, ir atskiri asmenys, ir 
viešasis sektorius gautų gerokai didesnę 
investicijų į švietimą grąžą. Nepakankamas 
moterų skaičius ES biržinių bendrovių 
valdybose – tai prarastos galimybės 
siekiant ilgalaikio tvaraus valstybių narių 
ekonomikos augimo;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nepaisant esamų Sąjungos teisės aktų 
diskriminacijos dėl lyties prevencijos ir 
kovos su ja srityse, Tarybos 
rekomendacijų, kuriomis raginama didinti 
moterų vaidmenį priimant ekonominius 
sprendimus, ir Sąjungos lygmens 
priemonių, kuriomis skatinamas 
savireguliavimas, moterų Sąjungos 
bendrovių aukščiausiuose sprendimų 
priėmimo organuose yra gerokai mažiau 
nei vyrų. Ši lyčių disproporcija ypač didelė 
ir spręstina privačiajame sektoriuje,
pirmiausia biržinėse bendrovėse.
Sprendžiant iš pagrindinio Komisijos 
rodiklio lyčių atstovavimo bendrovių 
valdybose srityje, moterų, dalyvaujančių 
priimant aukščiausio lygmens verslo 
sprendimus, vis dar labai mažai. 2012 m. 
sausio mėn. didžiausių valstybių narių 
biržinių bendrovių valdybose moterys 
sudarė vidutiniškai 13,7 proc. Moterų, 
einančių nevykdomųjų direktorių pareigas, 
buvo tik 15 proc.;

(10) nepaisant esamų Sąjungos teisės aktų 
diskriminacijos dėl lyties prevencijos ir 
kovos su ja srityse, Tarybos 
rekomendacijų, kuriomis raginama didinti 
moterų vaidmenį priimant ekonominius 
sprendimus, ir Sąjungos lygmens 
priemonių, kuriomis skatinamas 
savireguliavimas, moterys Sąjungos 
bendrovių aukščiausiuose sprendimų 
priėmimo organuose yra atstovaujamos 
daug mažiau nei vyrai. Ši lyčių 
disproporcija ypač didelė ir spręstina 
privačiajame sektoriuje, pirmiausia 
biržinėse bendrovėse, nors kai kuriose ES 
institucijose ir agentūrose, pavyzdžiui, 
Europos Centriniame Banke, taip pat 
pastebimas itin didelį nerimą keliantis 
lyčių disbalansas. Sprendžiant iš 
pagrindinio Komisijos rodiklio lyčių 
atstovavimo bendrovių valdybose srityje, 
moterų, dalyvaujančių priimant 
aukščiausio lygmens verslo sprendimus, 
vis dar labai mažai. 2012 m. sausio mėn. 
didžiausių valstybių narių biržinių 
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bendrovių valdybose moterys sudarė 
vidutiniškai 13,7 proc. Moterų, einančių 
nevykdomųjų direktorių pareigas, buvo tik 
15 proc.;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) moterų skaičius bendrovių valdybose 
didėja labai lėtai – vidutiniškai tik po 
0,6 proc. per keletą pastarųjų metų.
Įvairiose valstybėse narėse šis pažangos 
rodiklis buvo skirtingas, todėl labai skiriasi 
ir pasiekti rezultatai. Daug toliau pažengė 
tos valstybės narės, kuriose buvo taikomos 
teisiškai privalomos priemonės. Įvairios 
valstybės narės taiko labai skirtingas 
priemones moterų skaičiui valdybose 
didinti, todėl tikėtina, kad esami skirtumai 
tarp atskirų valstybių narių toliau didės;

(11) moterų skaičius bendrovių valdybose 
didėja labai lėtai – vidutiniškai tik po 
0,6 proc. per keletą pastarųjų metų.
Įvairiose valstybėse narėse šis pažangos 
rodiklis buvo skirtingas, todėl labai skiriasi 
ir pasiekti rezultatai. Daug toliau pažengė 
tos valstybės narės, kuriose buvo taikomos 
teisiškai privalomos priemonės. Įvairios 
valstybės narės taiko labai skirtingas 
priemones moterų skaičiui valdybose 
didinti, todėl esami skirtumai tarp atskirų 
valstybių narių gali toliau didėti. Taigi 
valstybės narės turėtų būti raginamos 
dalytis informacija ir skleisti geriausią 
praktiką, kuria siekiama skatinti lyčių 
pusiausvyrą, be kita ko, remiantis 
bendrovių, kurių valdybose užtikrinta 
lyčių pusiausvyra, laimėjimais;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės turėtų patvirtinti 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
siekiama socialinių ir kultūrinių pokyčių 
jų politikoje lyčių pusiausvyros atžvilgiu, 
panaudodamos lanksčias priemones, 
skatinančias moterų dalyvavimą valdymo 
hierarchijoje ir darbdavių iniciatyvų 
požiūrį ir veiksmus. Šios priemonės, be 
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kita ko, galėtų apimti pasiūlymus 
numatyti lankstesnį darbo grafiką, 
skatinti šeimai palankias darbo vietas ir 
teikti priežiūros paslaugas;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nenuoseklus ir skirtingas nacionalinis 
reglamentavimas dėl lyčių pusiausvyros 
biržinėse bendrovėse ar tokio 
reglamentavimo nebuvimas lemia ne tik 
tai, kad valstybėse narėse labai skiriasi 
moterų, einančių direktorių konsultantų 
pareigas, skaičius ir šių valstybių pažangos 
rodikliai – tai riboja ir vidaus rinką, nes 
Europos biržinėms bendrovėms taikomi 
skirtingi įmonių valdymo reikalavimai.
Tokie skirtingi teisės aktų ir 
savireguliavimo priemonių reikalavimai 
dėl bendrovių valdybų sudėties gali sukelti 
praktinių sunkumų tarptautinėse rinkose 
veikiančioms biržinėms bendrovėms, ypač 
steigiančioms patronuojamąsias bendroves 
ar vykdančioms susijungimų ir įsigijimų 
sandorius, taip pat kandidatams į valdybas;

(12) nenuoseklus ir skirtingas nacionalinis 
reglamentavimas dėl lyčių pusiausvyros 
biržinėse bendrovėse ar tokio 
reglamentavimo nebuvimas lemia ne tik 
tai, kad valstybėse narėse labai skiriasi 
moterų, einančių direktorių konsultantų 
pareigas, skaičius ir šių valstybių pažangos 
rodikliai – tai riboja ir vidaus rinką, nes 
Europos biržinėms bendrovėms taikomi 
skirtingi įmonių valdymo reikalavimai.
Tokie skirtingi teisės aktų ir 
savireguliavimo priemonių reikalavimai 
dėl bendrovių valdybų sudėties gali sukelti 
praktinių sunkumų tarptautinėse rinkose 
veikiančioms biržinėms bendrovėms, ypač 
steigiančioms patronuojamąsias bendroves 
ar vykdančioms susijungimų ir įsigijimų 
sandorius, taip pat kandidatams į valdybas.
Vis dėlto direktyvoje išdėstytos nuostatos 
turėtų būti įgyvendinamos, nepaisant to, 
kad Europos bendrovių valdybų 
nevykdomieji direktoriai renkami 
skirtingais būdais;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) vienas iš pagrindinių teisingo šios 
direktyvos įgyvendinimo veiksnių –
veiksmingas nevykdomųjų direktorių 
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atrankos kriterijų taikymas. Šie kriterijai 
turėtų būti nustatyti iš anksto ir taikomi 
visiškai skaidriai, o kandidatų 
kompetencija turėtų būti vertinama 
vienodai, nepaisant jų lyties;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) atsižvelgiant į tai, kad senėja 
visuomenė ir trūksta įgūdžių, 
nepasinaudojant pusės Europos gyventojų 
teikiamomis galimybėmis bendrovių 
valdyboms gali sulėtėti mūsų ekonomikos 
plėtros galimybių raida ir mūsų 
finansinių struktūrų atkūrimas. Jei net 
nesvarstoma galimybė, kad pusė gabių 
kandidatų galėtų eiti vadovaujamąsias 
pareigas, gali kilti pavojus paties skyrimo 
pareigoms procesui ir kokybei, o dėl to 
padidėtų nepasitikėjimas verslo valdžios 
struktūromis ir galbūt sumažėtų efektyvus 
turimo žmogiškojo kapitalo realizavimas. 
Sistemingai įtraukiant tinkamus abiejų 
lyčių kandidatus užtikrinama, kad nauji 
valdybos nariai būtų atrenkami iš pačių 
geriausių kandidatų – tiek vyrų, tiek ir 
moterų – ir kad bendrovių sprendimų 
priėmimo procesas tinkamai atspindėtų 
visuomenės įvairovę;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šios direktyvos tikslas nėra išsamiai 
suderinti nacionalinės teisės nuostatas dėl 
kandidatų į valdybas atrankos procedūrų ir 
kvalifikacijos kriterijų, tačiau ja siekiama 
nustatyti tam tikrus būtinuosius standartus, 

(14) šios direktyvos tikslas nėra išsamiai 
suderinti nacionalinės teisės nuostatas dėl 
kandidatų į valdybas atrankos procedūrų ir 
kvalifikacijos kriterijų, tačiau ja siekiama 
nustatyti tam tikrus būtinuosius standartus, 
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pagal kuriuos biržinės bendrovės, kuriose 
lytys atstovaujamos neproporcingai, 
sprendimus dėl nevykdomųjų direktorių 
privalėtų priimti vadovaudamosi 
objektyviu ir palyginamu kandidatų 
kvalifikacijos – jų tinkamumo, 
kompetencijos ir profesinių rezultatų –
vertinimu, nes tai svarbu nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyrai. Veiksmingai užtikrinti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoje 
Sąjungoje ir padėti įmonėms išvengti 
praktinių sunkumų galima tik ES lygmens 
priemone;

pagal kuriuos biržinės bendrovės, kuriose 
lytys atstovaujamos neproporcingai, 
sprendimus dėl nevykdomųjų direktorių 
privalėtų priimti paskelbusios apie laisvą 
vietą, kad būtų galima teikti prašymus, ir
vadovaudamosi objektyviu ir palyginamu 
kandidatų kvalifikacijos – jų tinkamumo, 
kompetencijos ir profesinių rezultatų –
vertinimu, nes tai svarbu nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 
pusiausvyrai. Veiksmingai užtikrinti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoje 
Sąjungoje ir padėti įmonėms išvengti 
praktinių sunkumų galima tik ES lygmens 
priemone;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) biržinės bendrovės turi didelę 
ekonominę reikšmę, yra matomos ir veikia 
visą rinką. Todėl šioje direktyvoje 
nustatomos priemonės turėtų būti taikomos 
biržinėms bendrovėms, kurios 
apibrėžiamos kaip valstybėje narėje 
įsteigtos bendrovės, kurių vertybiniais 
popieriais leidžiama prekiauti vienos ar 
kelių valstybių narių reguliuojamose 
rinkose, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų 4 straipsnio 1 dalies 14 
punkte. Šios bendrovės nustato standartus 
visai ekonomikai – tikėtina, kad jų praktiką 
perims ir kitų rūšių bendrovės. Biržinių 
bendrovių veiklai būdingas viešumas, 
todėl, ginant viešąjį interesą, ji 
reglamentuojama išsamiau;

(17) biržinės bendrovės turi didelę 
ekonominę reikšmę, yra matomos ir veikia 
visą rinką. Todėl šioje direktyvoje 
nustatomos priemonės turėtų būti taikomos 
biržinėms bendrovėms, kurios 
apibrėžiamos kaip valstybėje narėje 
įsteigtos bendrovės, kurių vertybiniais 
popieriais leidžiama prekiauti vienos ar 
kelių valstybių narių reguliuojamose 
rinkose, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų 4 straipsnio 1 dalies 14 
punkte. Šios bendrovės nustato standartus 
visai ekonomikai – tikėtina, kad jų praktiką 
perims ir kitų rūšių bendrovės. Biržinių 
bendrovių veiklai būdingas viešumas, 
todėl, ginant viešąjį interesą, ji tinkamai
reglamentuojama;
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) nebiržinės bendrovės taip pat atlieka 
svarbų vaidmenį ekonomikoje. Iš principo 
joms taip pat galėtų būti taikoma ši 
direktyva. Tačiau, kadangi lyčių lygybės 
padėtis šiose bendrovėse paprastai nėra 
gerai žinoma ir kadangi gali reikėti 
priimti specialias nuostatas, kad būtų 
atspindėta tų bendrovių specifika ir 
įvairovė valstybėse narėse ir tarp jų, šią 
direktyvą nebiržinėms bendrovėms reikėtų 
pradėti taikyti vėliau. Komisija, atlikusi 
nuodugnų visų pirmiau nurodytų svarbių 
aspektų tyrimą, turėtų pateikti atitinkamą 
nuoseklų pasiūlymą;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) direktyva taip pat neturėtų būti 
taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms
(MVĮ), kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 
6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo, net jei jos 
biržinės;

(18) direktyva taip pat neturėtų būti 
taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms
(MVĮ), kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 
6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma biržinėms, o vėliau –
ir nebiržinėms MVĮ;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) keliose valstybėse narėse, (21) keliose valstybėse narėse, 
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vadovaujantis nacionaline teise arba 
nusistovėjusia praktika, tam tikras skaičius 
nevykdomųjų direktorių gali arba turi būti 
skiriamas ar renkamas bendrovės 
darbuotojų ir (arba) darbuotojų 
organizacijų. Šioje direktyvoje nustatomi 
kiekybiniai tikslai turėtų būti taikomi 
visiems nevykdomiesiems direktoriams, 
taip pat darbuotojų atstovams. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad kai kurie 
nevykdomieji direktoriai yra darbuotojų 
atstovai, praktines šių tikslų įgyvendinimo 
procedūras turėtų nustatyti atitinkamos 
valstybės narės;

vadovaujantis nacionaline teise arba 
nusistovėjusia praktika, tam tikras skaičius 
nevykdomųjų direktorių gali arba turi būti 
skiriamas ar renkamas bendrovės 
darbuotojų ir (arba) darbuotojų 
organizacijų. Šioje direktyvoje nustatomi 
kiekybiniai tikslai turėtų būti taikomi 
visiems nevykdomiesiems direktoriams, 
taip pat darbuotojų atstovams. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad kai kurie 
nevykdomieji direktoriai yra darbuotojų 
atstovai, praktines šių tikslų įgyvendinimo 
procedūras turėtų nustatyti atitinkamos 
valstybės narės, remdamosi nuodugniomis 
ir išsamiomis konsultacijomis su 
socialiniais partneriais nacionaliniu 
lygmeniu;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungos biržinės bendrovės turėtų
būti įpareigojamos nustatyti tinkamas 
procedūras, skirtas konkretiems lyčių 
pasiskirstymo jų valdybose tikslams 
įgyvendinti. Biržinės bendrovės, kurių 
valdybose nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau 
kaip 40 proc., į šias pareigas turėtų skirti 
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. Todėl direktyva nustatomas tikslas, 
kad iki šio laikotarpio pabaigos 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų 
būtų bent 40 proc. Iš esmės šis tikslas 
taikomas tik nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių 

(22) Sąjungos biržinės bendrovės turėtų
priimti tinkamas procedūras, skirtas 
konkretiems lyčių pasiskirstymo jų 
valdybose tikslams įgyvendinti. Biržinės 
bendrovės, kurių valdybose nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau 
kaip 40 proc., į šias pareigas turėtų skirti
paskelbusios apie laisvą vietą, kad būtų 
galima teikti prašymus, ir 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. Todėl 
direktyva nustatomas tikslas, kad iki šio 
laikotarpio pabaigos nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų būtų bent 
40 proc. Iš esmės šis tikslas taikomas tik 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
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atstovavimui – jis neturi poveikio 
konkrečių direktorių pasirinkimui iš 
gausaus kandidatuojančių vyrų ir moterų 
skaičiaus. Tai nereiškia, kad tam tikri 
kandidatai į direktoriaus pareigas yra 
nepriimtini arba kad bendrovės ar 
akcininkai privalo skirti konkrečius 
direktorius. Taigi nuspręsti, kas yra tinkami 
būti valdybos nariais, vis dėlto turi 
bendrovės ir akcininkai;

asmenų lyčių atstovavimui – jis neturi 
poveikio konkrečių direktorių pasirinkimui 
iš gausaus kandidatuojančių vyrų ir moterų 
skaičiaus. Tai nereiškia, kad tam tikri 
kandidatai į direktoriaus pareigas yra 
nepriimtini arba kad bendrovės ar 
akcininkai privalo skirti konkrečius 
direktorius. Taigi nuspręsti, kas yra tinkami 
būti valdybos nariais, vis dėlto turi 
bendrovės ir akcininkai;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) laikydamosi šios Teisingumo Teismo 
praktikos, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad geriausios kvalifikacijos kandidatai į 
nevykdomųjų direktorių pareigas būtų 
atrenkami vadovaujantis lyginamąja 
kiekvieno kandidato kvalifikacijos analize, 
grindžiama iš anksto nustatytais, aiškiais, 
neutraliai ir nedviprasmiškai 
suformuluotais kriterijais. Bendrovėse 
taikomi atrankos kriterijai galėtų būti, 
pavyzdžiui, profesinė vadovavimo ir (arba) 
priežiūros patirtis, konkrečios srities, kaip 
antai finansų, kontrolės ar žmogiškųjų 
išteklių valdymo, žinios, lyderio savybės, 
bendravimo įgūdžiai bei ryšių palaikymo 
gebėjimai. Pirmumas nepakankamai 
atstovaujamos lyties kandidatui turėtų būti 
teikiamas tuo atveju, jei jo kvalifikacija –
tinkamumas, kompetencija ir profesiniai 
rezultatai – yra tokia pati kaip kitos lyties 
kandidato ir jei objektyvus vertinimas, 
kuriame atsižvelgiama į visus atskiriems 
kandidatams taikomus kriterijus, nėra 
palankesnis kitos lyties kandidatui;

(26) laikydamosi šios Teisingumo Teismo 
praktikos, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad geriausios kvalifikacijos kandidatai į 
nevykdomųjų direktorių pareigas būtų 
atrenkami paskelbus apie laisvą vietą, kad
būtų galima teikti prašymus, ir
vadovaujantis lyginamąja kiekvieno 
kandidato kvalifikacijos analize, 
grindžiama iš anksto nustatytais, aiškiais, 
neutraliai ir nedviprasmiškai 
suformuluotais kriterijais. Bendrovėse 
taikomi atrankos kriterijai galėtų būti, 
pavyzdžiui, profesinė vadovavimo ir (arba) 
priežiūros patirtis, konkrečios srities, kaip 
antai finansų, kontrolės ar žmogiškųjų 
išteklių valdymo, žinios, lyderio savybės, 
bendravimo įgūdžiai bei ryšių palaikymo 
gebėjimai. Pirmumas nepakankamai 
atstovaujamos lyties kandidatui turėtų būti 
teikiamas tuo atveju, jei jo kvalifikacija –
tinkamumas, kompetencija ir profesiniai 
rezultatai – yra tokia pati kaip kitos lyties 
kandidato ir jei objektyvus vertinimas, 
kuriame atsižvelgiama į visus atskiriems 
kandidatams taikomus kriterijus, nėra 
palankesnis kitos lyties kandidatui;
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) nepakankamai atstovaujamos lyties 
kandidatų skaičius tiesiogiai priklauso 
nuo bendrovės darbuotojų lyčių 
pasiskirstymo, todėl valstybės narės gali 
nustatyti, kad tais atvejais, kai 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
darbuotojų atitinkamoje bendrovėje yra 
mažiau kaip 10 proc., laikytis šioje 
direktyvoje nustatyto tikslo jos neprivalo;

Išbraukta.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų reikalauti 
biržinių bendrovių kasmet teikti 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms informaciją apie lyčių 
pasiskirstymą jų valdybose, taip pat apie 
tai, kaip joms sekasi įgyvendinti šioje 
direktyvoje nustatytus tikslus, kad šios 
institucijos galėtų įvertinti kiekvienos 
biržinės bendrovės pasiekimus užtikrinant 
lyčių pusiausvyrą direktorių lygmeniu. Ši 
informacija turi būti skelbiama, o jei 
bendrovė tikslo nepasiekė, ji taip pat turėtų 
pateikti priemonių, kurių jau ėmėsi ir kurių 
ketina imtis ateityje tikslui pasiekti, 
aprašymą;

(34) valstybės narės turėtų reikalauti 
biržinių bendrovių kasmet teikti 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms informaciją apie lyčių 
pasiskirstymą jų valdybose, taip pat apie 
tai, kaip joms sekasi įgyvendinti šioje 
direktyvoje nustatytus tikslus, kad šios 
institucijos galėtų įvertinti kiekvienos 
biržinės bendrovės pasiekimus užtikrinant 
lyčių pusiausvyrą direktorių lygmeniu. Ši 
informacija turi būti skelbiama tinkama ir 
lengvai prieinama forma metinėje 
ataskaitoje ir interneto svetainėje, o jei 
bendrovė tikslo nepasiekė, ji taip pat turėtų 
pateikti priemonių, kurių jau ėmėsi ir kurių 
ketina imtis ateityje tikslui pasiekti, išsamų
aprašymą;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos priemonės 
užtikrinti geresnei moterų ir vyrų 
pusiausvyrai biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių lygmeniu – jomis 
siekiama pagreitinti šį procesą, tačiau 
bendrovėms suteikiama pakankamai laiko 
pasirengti jų įgyvendinimui.

Šia direktyva nustatomos priemonės 
pasiekti geresnei moterų ir vyrų 
pusiausvyrai biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių lygmeniu
atsižvelgiant į valstybės narės ekonominę 
ir teisinę sistemą – jomis siekiama 
pagreitinti šį procesą, tačiau bendrovėms 
suteikiama pakankamai laiko pasirengti jų 
įgyvendinimui.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

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 nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau 
kaip 40 proc., į šias pareigas skirtų
paskelbusios apie laisvą vietą, kad būtų 
galima teikti prašymus, vadovaudamosi 
lyginamąja kiekvieno kandidato 
kvalifikacijos analize ir taikydamos iš 
anksto nustatytus, aiškius ir neutraliai 
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.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad pasiektų šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tikslą, valstybės narės užtikrina, 
kad nevykdomųjų direktorių atrankoje, 

3. Kad pasiektų šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tikslą, valstybės narės galėtų 
skatinti, kad nevykdomųjų direktorių 
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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.

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.

Pirmoje pastraipoje nurodyti atrankos 
kriterijai turi būti aiškūs, skaidrūs ir 
nediskriminaciniai. Jie nustatomi iš 
anksto ir pateikiami bet kuriam 
kandidatui.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, veiksmingiausiu 
būdu siekdamos 1 dalyje nustatyto tikslo, 
savo teisės aktuose numato tinkamą 
nevykdomųjų direktorių atrankos 
procedūros etapą.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei 3 dalyje nurodyta atranka 
vykdoma akcininkams arba darbuotojams 
balsuojant, bendrovės užtikrina, kad 
balsuotojams būtų pateikta tinkama 
informacija, susijusi su šioje direktyvoje 
nurodytomis priemonėmis, įskaitant 
informaciją apie sankcijas, kurios 
taikomos už direktyvos nesilaikymą.
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Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

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.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Neatsižvelgiant į direktorių valdybos 
narių sudėtį ar jos organizavimo būdą, ji 
yra ir turi būti kolegialus ir visiems 
akcininkams kartu atstovaujantis 
organas. Direktorių valdyba visada siekia 
bendrovės interesų. Visų pirma reikėtų 
skirti dėmesio lyčių pusiausvyrai 
valdyboje ir užtikrinti vienodą atstovavimą 
abiejų lyčių asmenims, siekiant tinkamai 
atspindėti akcininkų interesus ir vartotojų 
visuomenės sudėtį.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja iš biržinių 
bendrovių nuo [dveji metai po direktyvos 
priėmimo] kartą per metus teikti 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms informaciją apie lyčių 
atstovavimą savo valdybose (nurodant 
nevykdomųjų ir vykdomųjų direktorių 
duomenis) ir apie priemones, kurių jos
ėmėsi 4 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 

2. Valstybės narės reikalauja iš biržinių 
bendrovių nuo [dveji metai po direktyvos 
priėmimo] kartą per metus teikti 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms informaciją apie lyčių 
atstovavimą savo valdybose (nurodant 
nevykdomųjų ir vykdomųjų direktorių 
duomenis) ir apie priemones, kurių jos 
ėmėsi 4 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 



PE507.984v03-00 20/22 AD\938546LT.doc

LT

1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti, ir 
tinkamai bei aiškiai paskelbti šią 
informaciją savo interneto svetainėje.

1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti, ir 
tinkamai bei lengvai prieinama forma
paskelbti šią informaciją metinėje 
ataskaitoje ir savo interneto svetainėje.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės turėtų kurti 
atitinkamas paskatas, kuriomis bendrovės 
būtų skatinamos daryti pažangą 
užtikrinant lyčių lygybės principo 
įgyvendinimą savo valdybose, suteikiant 
akcininkams daugiau galimybių rasti 
aukštos kvalifikacijos kandidates moteris 
ir skatinti keistis informacija bei 
geriausios praktikos pavyzdžiais, sudarant 
palankesnes sąlygas moterims patekti į 
svarbius verslo plėtros tinklus ir taip 
formuojant žmogiškųjų išteklių politiką, 
kad būtų remiama moterų, tarp kurių 
dažnai ieškoma kandidatų, pasiūla, ir 
užtikrinama, kad nebūtų jokio šališkumo 
lyčių atžvilgiu, ir apie tokią pažangą 
pranešti.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei biržinė bendrovė neįgyvendino 4 
straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ar 
savo individualių įsipareigojimų pagal šio 
straipsnio 1 dalį, teikdama šio straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją, ji turi nurodyti 
priežastis, dėl kurių neįgyvendino šių tikslų 
ir įsipareigojimų, ir pateikti priemonių, 
kurių jau ėmėsi ar ketina imtis ateityje 
tikslams ar įsipareigojimams įvykdyti, 

3. Jei biržinė bendrovė neįgyvendino 4 
straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ar 
savo individualių įsipareigojimų pagal šio 
straipsnio 1 dalį, teikdama šio straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją, ji turi nurodyti 
priežastis, dėl kurių neįgyvendino šių tikslų
ir įsipareigojimų, ir pateikti priemonių, 
kurių jau ėmėsi ar ketina imtis ateityje 
tikslams ar įsipareigojimams įvykdyti,
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aprašymą. išsamų aprašymą.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teismo sprendimas, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal 4 straipsnio 1 dalį, 
pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinimas.

b) teismo sprendimas, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal 4 straipsnio 1 dalį, 
pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinimas. Nevykdomojo direktoriaus 
paskyrimo ar išrinkimo pripažinimas 
negaliojančiu arba panaikinimas neturėtų 
turėti jokios įtakos valdybos priimtų 
sprendimų galiojimui.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos 4 straipsnio 6 ir 7 dalių, 
valstybės narės, kurios dar prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai ėmėsi 
priemonių biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
moterų ir vyrų pusiausvyrai gerinti, gali 
laikinai netaikyti 4 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 
dalyse nustatytų procedūrinių skyrimo 
reikalavimų, jei gali įrodyti, kad dėl tų 
priemonių 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.) nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenys sudarys bent
40 proc. biržinių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių.

Valstybė narė, kuri dar prieš įsigaliojant 
šiai direktyvai siekė pagerinti biržinių 
bendrovių nevykdomųjų direktorių arba 
apskritai direktorių (vykdomųjų ir 
nevykdomųjų) pareigas einančių moterų ir 
vyrų pusiausvyrą, gali laikinai netaikyti
šios direktyvos 4, 5 ir 6 straipsnių 
biržinėms bendrovėms, kurios yra 
valstybinės įmonės, jei ji mano, kad ne 
vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. (o biržinių 
bendrovių, kurios yra valstybinės įmonės, 
atveju – ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.) 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenys sudarys vidutiniškai 40 proc.
tokių bendrovių nevykdomųjų direktorių
arba vieną trečdalį direktorių (vykdomųjų 
ir nevykdomųjų).

Valstybė narė, kuriai taikoma ši dalis, 
atitinkamai informuoja Komisiją.
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