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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību ekonomikas lēmumu pieņemšanā, jo 
īpaši attiecībā uz biržā kotētajiem uzņēmumiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punktu, un izmantot pieejamo talantu kopumu vienlīdzīgākai dzimumu  
pārstāvniecībai uzņēmumu valdēs, tādējādi sekmējot iekšējā tirgus pareizu darbību un 
stratēģijas ,,Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, kā arī panākot šīs stratēģijas mērķi — līdz 
2020. gadam palielināt sieviešu nodarbinātību līdz 75 %.  

Referente atbalsta priekšlikuma mērķus. Viņa sevišķi atzinīgi vērtē lēmumu izraudzīties 
direktīvu par līdzekli, ar kura palīdzību Savienībā ieviest saskaņotu juridisku sistēmu un 
uzlabot juridisko noteiktību, samazināt administratīvo slogu, kas rodas no dalībvalstu 
atšķirīgās dzimumu līdztiesības principu piemērošanas un īstenošanas uzņēmumu valdēs.   
Sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšana ir viens no ES galvenajiem mērķiem, kā minēts 
Līgumos (LES 3. panta 3. punkts un LESD 8. un 157. pants), kā arī Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā (23. pants). ES iestādes vairākkārt ir veikušas darbības, kuru mērķis ir 
dzimumu līdztiesības veicināšana ekonomikas lēmumu pieņemšanā. 2010. gadā Komisija 
noteica, ka viena no Sieviešu hartas (COM (2010) 0078 galīgā redakcija) un Sieviešu un 
vīriešu līdztiesības stratēģijas 2010.–2015. gadam (COM (2010) 0491 galīgā redakcija) 
prioritātēm ir līdztiesība lēmumu pieņemšanā. 2011. gadā Komisijas priekšsēdētāja vietniece 
V. Reding aizsāka iniciatīvu „Sievietes mūsu uzņēmumu valdēs — solījums Eiropai”, kurā 
ietverts aicinājums biržā kotētajiem uzņēmumiem Eiropā līdz 2020. gadam brīvprātīgi 
apņemties palielināt sieviešu skaitu savās valdēs līdz 40 %. Aicinājums piedalīties šajā 
iniciatīvā bija spēkā vienu gadu, taču pieteicās tikai 24 uzņēmumi.

Neskatoties uz šiem centieniem, uzņēmumu vadošos amatos joprojām nav dzimumu 
līdzsvarotības. Saskaņā ar Komisijas datiem 15,8 % valdes locekļu lielākajos biržā kotētajos 
uzņēmumos pašlaik ir sievietes. Situācija ir uzlabojusies lēni, gadā sasniedzot tikai 0,6 % 
palielinājumu. Dažādās dalībvalstīs ir panākti atšķirīgi rezultāti.

Komisijas priekšlikumu atbalsta visi komisāri, kuru amati ir saistīti ar ekonomiku:
priekšsēdētāja vietnieks A. Tajani (rūpniecība un uzņēmējdarbība ), priekšsēdētāja vietnieks 
J. Almunia (konkurence), priekšsēdētāja vietnieks O. Rehn (ekonomikas un monetārās lietas), 
komisārs M. Barnier (iekšējais tirgus un pakalpojumi) un komisārs L. Andor (nodarbinātības 
un sociālās lietas), kā arī priekšsēdētāja vietniece Viviane Reding.
Referente noteica vairākas jomas, kuras rada ievērojamu interesi komitejai un kurām viņas 
sagatavotajā dokumentā tika pievērsta lielāka uzmanība, proti, iekšējā tirgus darbība, juridiskā 
noteiktība uzņēmumiem un patērētāju vēlmju atspoguļojums uzņēmuma lēmumu pieņemšanā.
Referente pievērsa pienācīgu uzmanību trauslajai ekonomikas situācijai Eiropas Savienībā un 
tam, kā šis priekšlikums varētu pozitīvi veicināt finanšu stabilitāti un ilgtermiņa ekonomisko 
izaugsmi.
Saskaņā ar EK datiem aptuveni 70 % no pasaules lēmumiem par patēriņa izdevumiem pieņem 
sievietes. Tādēļ, palielinot sieviešu skaitu vadošos amatos, iespējams nodrošināt plašāku 
ieskatu saimnieciskajā rīcībā un patērētāju izvēlē. Patērētāju vajadzībām un vēlmēm 
atbilstošāki produkti un pakalpojumi var palielināt pārdošanas apjomu.
Svarīgi ir nodrošināt arī juridisko noteiktību uzņēmumiem, kas darbojas vairākās dalībvalstīs.
Pašlaik Savienības teritorijā pastāv atšķirības noteikumos, kuru mērķis ir veicināt dzimumu 
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vienlīdzību uzņēmumu valdēs. Šāda dažādība var negatīvi ietekmēt vienotā tirgus darbību.
Uzņēmumiem, kas veic pārrobežu darījumus, nepieciešams saskaņots, uzticams tiesiskais 
regulējums, lai pilnībā izmantotu piekļuvi vienotajam tirgum un panāktu apmierinošus 
ekonomiskos rezultātus.

Saistībā ar pašreizējo ekonomikas vidi daudzos kvalitatīvos pētījumos ir apliecināts, ka pastāv 
pozitīva saikne starp dzimumu daudzveidību augstākajā vadības līmenī un uzņēmuma 
finansiālās darbības rezultātiem un rentabilitāti. Tādēļ, palielinot sieviešu pārstāvību biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs Savienībā, tiks veicināta ne tikai dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas nepieļaušanas principa ievērošana, bet arī panākta pozitīva ietekme uz 
attiecīgo uzņēmumu organizatoriskajiem un finanšu rezultātiem.

ES iedzīvotāju novecošanās un prasmju trūkuma kontekstā referente uzskata, ka, neizmantojot 
uzņēmumu valdēs pusi Eiropas iedzīvotāju potenciāla, varētu kļūt lēnāka mūsu ekonomikas 
attīstība, finanšu struktūru atveseļošanās un samazināties pieejamā cilvēkkapitāla veiktspēja.
Grozījumos referente aicina dalībvalstis radīt stimulus uzņēmumiem sasniegt rezultātus 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu uzņēmumu valdēs, sieviešu piekļuves 
uzņēmējdarbības tīkliem veicināšanu un cilvēkresursu politikas attīstīšanu tādā veidā, lai 
atbalstītu sieviešu talantu atklāšanu, kā arī informēt par šādiem rezultātiem.
Ierosinātie grozījumi ir izsvērti un apstiprina sākotnējo tekstu, stiprinot iepriekš minētos 
aspektus. To iekļaušana uzlabos priekšlikuma juridisko noteiktību un stiprinās dzimumu 
līdztiesības galvenos principus, tādējādi nodrošinot atbilstību Pamattiesību hartas 23. pantam 
un LESD 8. un 157. pantam.  

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Saskaņā ar Komisijas sniegtajiem 
datiem1 pašlaik sievietes kontrolē lielāko 
daļu no visiem patēriņa izdevumiem. 
Labāka sieviešu pārstāvība valdēs 
nodrošinātu uzņēmumiem labāku izpratni 
par patērētāju vajadzībām un ekonomisko 
uzvedību.  Tādēļ tie var nodrošināt preces 
un pakalpojumus, kas labāk atbilst 
patērētāju pieprasījumam.
________________________



AD\938546LV.doc 5/22 PE507.984v03-00

LV

1 Eiropas Komisijas Tieslietu ĢD 
"Sievietes ekonomikas lēmumu 
pieņemšanā ES – stratēģijas „Eiropa 
2020” iniciatīva, 2012".

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) ES iestādēm un aģentūrām vajadzētu 
atrasties vadošajās pozīcijās kā paraugam 
dzimumu līdzsvara uzlabošanā. Šajā 
direktīvā noteiktie principi būtu jāiekļauj 
noteikumos, kas reglamentē Eiropas 
Komisijas, Eiropas Parlamenta un visu 
ES iestāžu un aģentūru, ieskaitot Eiropas 
Centrālo banku, iekšējās personāla 
procedūras. Efektīvāka dzimumu politika 
ir jāizstrādā visās ES iestādēs, lai 
ietekmētu darbā pieņemšanu, apmācību 
un ikdienas darbu dažādajās ES iestādēs. 
Šajā nolūkā iestādēm būtu jānodrošina, 
ka tiek panākts dzimumu līdzsvars darbā 
pieņemšanā augstākajos vadošajos 
amatos, ieskaitot ģenerāldirektorus, 
direktorus un nodaļu vadītājus.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Ir būtiski, lai ES izpildiestādes, 
Komisijas, vadība uzlabotu savu dzimumu 
līdzsvaru, lai labāk pārstāvētu Eiropas 
pilsoņus. Tādēļ dalībvalstis tiek aicinātas 
izvirzīt gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma 
kandidātus katram amatam komisāru 
kolēģijā, lai panāktu dzimumu līdzsvaru 
Komisijas kolēģijā.
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Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums

6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) Eiropas Centrālajai bankai (ECB), 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēmai 
(EFUS) — ieskaitot Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģiju (ESRK) — un Eiropas 
uzraudzības iestādām (EUI) būtu jāievēro 
visi līdztiesības un nediskriminēšanas uz 
dzimumu pamata aspekti. EUI 
uzraudzības valdes arī būtu jāmudina 
iesniegt dzimumu ziņā līdzsvarotu 
sarakstu ar kandidātiem priekšsēdētāju 
un izpilddirektoru amatiem attiecīgajā 
uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Šo 
amatu galīgajai atlasei vajadzētu būt 
dzimumu ziņā līdzsvarotai. Ir arī svarīgi, 
lai dzimumu ziņā būtu līdzsvarota ESRK 
Koordinācijas komiteja un padomdevējas 
komitejas.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums

6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6e) Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
uzraudzības padomei, ieskaitot 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
lomu, vajadzētu būt līdzsvarotai dzimumu 
perspektīvas ziņā. Ja rodas vakance ECB 
Valdē, tās dalībvalstis, kas pieņēmušas 
par savu maksāšanas līdzekli eiro, būtu 
jāmudina izvirzīt divas kandidatūras, 
vīriešu un sieviešu, uz vakanto amatu. 
Dalībvalstis būtu arī jāmudina iecelt 
sievietes valstu centrālo banku (NCB) 
vadītāju amatā, lai panāktu dzimumu 
līdzsvaru ECB Padomē un 
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Ģenerālpadomē un ESRK valdē.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Uzņēmumu līmenī ir vispāratzīts, ka 
sieviešu pārstāvība valdēs pozitīvi ietekmē 
uzņēmumu pārvaldību, jo tiek uzlabots 
komandas darbs un lēmumu pieņemšanas 
kvalitāte, kam pamatā ir dažādots un 
kolektīvs domāšanas veids, kurā apvienojas 
plašs skatījumu loks, un tādēļ tiek panākti 
izsvērtāki lēmumi. Daudzos pētījumos ir 
arī apliecināts, ka pastāv pozitīva saikne 
starp dzimumu daudzveidību augstākajā 
vadības līmenī un uzņēmuma finansiālās 
darbības rezultātiem un rentabilitāti. Tāpēc 
pastiprināta sieviešu pārstāvība biržā 
kotētu uzņēmumu valdēs Savienībā var 
pozitīvi ietekmēt attiecīgo uzņēmumu 
darbību.

(8) Uzņēmumu līmenī ir vispāratzīts, ka 
sieviešu pārstāvība valdēs pozitīvi ietekmē 
uzņēmumu pārvaldību, jo tiek uzlabots 
komandas darbs un lēmumu pieņemšanas 
kvalitāte, kam pamatā ir dažādots un 
kolektīvs domāšanas veids, kurā apvienojas 
plašs skatījumu loks, un tādēļ tiek panākti 
izsvērtāki lēmumi. Daudzos pētījumos ir 
arī apliecināts, ka pastāv pozitīva saikne 
starp dzimumu daudzveidību augstākajā 
vadības līmenī un uzņēmuma finansiālās 
darbības rezultātiem un rentabilitāti. Tāpēc 
pastiprināta sieviešu pārstāvība biržā 
kotētu uzņēmumu valdēs Savienībā var 
pozitīvi ietekmēt attiecīgo uzņēmumu 
organizatorisko un finanšu darbību.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir arī pierādīts, ka līdztiesība darba 
tirgū var ievērojami uzlabot ekonomikas 
izaugsmi. Pastiprināta sieviešu pārstāvība 
biržā kotēto uzņēmumu valdēs Savienībā 
nāk par labu ne tikai valdēs ieceltajām 
sievietēm, bet arī sekmē citu sieviešu 
talanta piesaisti uzņēmumam un nodrošina 
sieviešu lielāku pārstāvību visos vadības 
līmeņos un darbinieku vidū. Tāpēc lielāks
sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs 
pozitīvi ietekmē gan vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeņa atšķirības, gan 
vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības 
samazināšanu. Pilnībā izmantojot sieviešu 

(9) Ir arī pierādīts, ka līdztiesība darba 
tirgū var ievērojami uzlabot ekonomikas 
izaugsmi. Pastiprināta sieviešu pārstāvība 
biržā kotēto uzņēmumu valdēs Savienībā 
nāk par labu ne tikai valdēs ieceltajām 
sievietēm, bet arī sekmē citu sieviešu 
talanta piesaisti uzņēmumam un nodrošina 
sieviešu lielāku pārstāvību visos vadības 
līmeņos un darbinieku vidū. Tāpēc 
reprezentatīvāks sieviešu īpatsvars 
uzņēmumu valdēs pozitīvi ietekmē gan 
vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeņa 
atšķirības, gan vīriešu un sieviešu 
atalgojuma atšķirības samazināšanu. 
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esošo talantu kopumu, ievērojami 
uzlabotos izglītības atdeve – gan attiecībā 
uz katru individuāli, gan attiecībā uz visu 
publisko sektoru. Sieviešu nepietiekamā 
pārstāvība biržā kotēto uzņēmumu valdēs 
Eiropas Savienībā ir neizmantota iespēja 
attiecībā uz ilgtermiņa un ilgtspējīgas 
izaugsmes nodrošināšanu dalībvalstu 
ekonomikā kopumā.

Pilnībā izmantojot sieviešu esošo talantu 
kopumu, ievērojami uzlabotos izglītības 
atdeve – gan attiecībā uz katru individuāli, 
gan attiecībā uz visu publisko sektoru. 
Sieviešu nepietiekamā pārstāvība biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs Eiropas 
Savienībā ir neizmantota iespēja attiecībā 
uz ilgtermiņa un ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanu dalībvalstu ekonomikā 
kopumā.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Neraugoties uz esošajiem Savienības 
tiesību aktiem, kuru mērķis ir novērst un 
apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ, 
Padomes ieteikumiem, kuru nolūks ir 
palielināt sieviešu pārstāvību ekonomikas 
lēmumu pieņemšanā, un Savienības līmeņa 
pasākumiem, ar kuriem tiek sekmēta 
pašregulācija, sievietes skaita ziņā
joprojām būtiski atpaliek no vīriešiem 
uzņēmumu augstākajās lēmumu 
pieņemšanas struktūrās visā Savienībā. Šī 
dzimumu nelīdzsvarotība ir īpaši būtiska 
un spēcīga privātajā sektorā, jo īpaši biržā 
kotētajos uzņēmumos. Svarīgākais rādītājs, 
ko Komisija izmanto, lai novērtētu 
dzimumu pārstāvību uzņēmumu valdēs, 
liecina, ka to sieviešu īpatsvars, kuras ir 
iesaistītas augstākā līmeņa 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, vēl 
joprojām ir ļoti zems. 2012. gada janvārī 
vidēji tikai 13,7 % valdes locekļu lielākajos 
biržā kotētajos uzņēmumos dalībvalstīs 
bija sievietes. No direktoriem bez 
izpildpilnvarām tikai 15 % bija sievietes.

(10) Neraugoties uz esošajiem Savienības 
tiesību aktiem, kuru mērķis ir novērst un 
apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ, 
Padomes ieteikumiem, kuru nolūks ir 
palielināt sieviešu pārstāvību ekonomikas 
lēmumu pieņemšanā, un Savienības līmeņa 
pasākumiem, ar kuriem tiek sekmēta 
pašregulācija, sievietes joprojām ir ļoti 
nepietiekami pārstāvētas salīdzinājumā ar
vīriešiem uzņēmumu augstākajās lēmumu 
pieņemšanas struktūrās visā Savienībā. Šī 
dzimumu nelīdzsvarotība ir īpaši būtiska 
un spēcīga privātajā sektorā, jo īpaši biržā 
kotētajos uzņēmumos, lai gan atsevišķas 
ES iestādes un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Centrālā banka, arī demonstrē 
ļoti problemātisku dzimumu līdzsvara 
deficītu. Svarīgākais rādītājs, ko Komisija 
izmanto, lai novērtētu dzimumu pārstāvību 
uzņēmumu valdēs, liecina, ka to sieviešu 
īpatsvars, kuras ir iesaistītas augstākā 
līmeņa uzņēmējdarbības lēmumu 
pieņemšanā, vēl joprojām ir ļoti zems. 
2012. gada janvārī vidēji tikai 13,7 % 
valdes locekļu lielākajos biržā kotētajos 
uzņēmumos dalībvalstīs bija sievietes. No 
direktoriem bez izpildpilnvarām tikai 15 % 
bija sievietes.
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs 
palielinās ļoti lēni, proti, vidējais ikgadējais 
pieaugums pēdējos gados bija tikai 
0,6 procentu punkti. Uzlabojumu temps 
atsevišķās dalībvalstīs ir bijis dažāds, un ir 
iegūti ļoti atšķirīgi rezultāti. Nozīmīgāki 
panākumi tika konstatēti dalībvalstīs, kurās 
ir ieviesti saistoši pasākumi. Ņemot vērā 
ļoti dažādās pieejas, kas tiek īstenotas 
atsevišķās dalībvalstīs, lai palielinātu 
sieviešu pārstāvību valdēs, ir ļoti 
iespējams, ka atšķirības starp dalībvalstīm 
vēl vairāk palielināsies.

(11) Sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs 
palielinās ļoti lēni, proti, vidējais ikgadējais 
pieaugums pēdējos gados bija tikai 
0,6 procentu punkti. Uzlabojumu temps 
atsevišķās dalībvalstīs ir bijis dažāds, un ir 
iegūti ļoti atšķirīgi rezultāti. Nozīmīgāki 
panākumi tika konstatēti dalībvalstīs, kurās 
ir ieviesti saistoši pasākumi. Ņemot vērā 
ļoti dažādās pieejas, kas tiek īstenotas 
atsevišķās dalībvalstīs, lai palielinātu 
sieviešu pārstāvību valdēs, atšķirības starp 
dalībvalstīm varētu vēl vairāk 
palielināties. Tādēļ  būtu jāmudina 
dalībvalstis veikt informācijas apmaiņu 
un paraugprakses izplatīšanu dzimumu 
līdzsvara veicināšanai, tostarp to 
uzņēmumu sasniegumu popularizēšanu, 
kuru valdes sastāvā ir panākts dzimumu 
līdzsvars.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
stratēģijas, ar kurām veicināt sociālās un 
kultūras pieejas maiņu attiecībā uz 
dzimumu līdzsvaru, izmantojot 
daudzveidīgus līdzekļus, lai sekmētu 
sieviešu dalību vadības hierarhijā un 
aktīvas pieejas uzņemšanos, kā arī darba 
devēju pasākumus. Šādu līdzekļu vidū cita 
starpā varētu būt elastīgu darba grafiku 
veicināšana, ģimenei draudzīgu darbvietu 
sekmēšana, nodrošinot bērnu dienas 
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aprūpes centru pieejamību.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Sadrumstaloti un atšķirīgi noteikumi 
vai apstāklis, ka valsts līmenī nav 
noteikumu par dzimumu līdzsvaru biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs, ir ne tikai 
iemesls tam, ka atšķiras sieviešu īpatsvars 
starp direktoriem bez izpildpilnvarām un 
ka uzlabojumu temps dalībvalstīs ir dažāds, 
bet arī rada šķēršļus iekšējam tirgum, jo uz 
biržā kotētajiem Eiropas uzņēmumiem tiek 
attiecinātas atšķirīgas uzņēmumu 
pārvaldības prasības. Minētās atšķirības 
juridiskajās un pašregulācijas prasībās par 
uzņēmumu valdes sastāvu var radīt 
praktiskus sarežģījumus gan biržā 
kotētajiem uzņēmumiem, kas darbojas 
pārrobežu mērogā (jo īpaši tad, kad tie 
dibina meitasuzņēmumus, apvienojas vai
iegādājas citu uzņēmumu), gan 
kandidātiem uz amatiem valdēs.

(12) Sadrumstaloti un atšķirīgi noteikumi 
vai apstāklis, ka valsts līmenī nav 
noteikumu par dzimumu līdzsvaru biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs, ir ne tikai 
iemesls tam, ka atšķiras sieviešu īpatsvars 
starp direktoriem bez izpildpilnvarām un 
ka uzlabojumu temps dalībvalstīs ir dažāds, 
bet arī rada šķēršļus iekšējam tirgum, jo uz 
biržā kotētajiem Eiropas uzņēmumiem tiek 
attiecinātas atšķirīgas uzņēmumu 
pārvaldības prasības. Minētās atšķirības 
juridiskajās un pašregulācijas prasībās par 
uzņēmumu valdes sastāvu var radīt 
praktiskus sarežģījumus gan biržā 
kotētajiem uzņēmumiem, kas darbojas 
pārrobežu mērogā (jo īpaši tad, kad tie 
dibina meitasuzņēmumus, apvienojas vai 
iegādājas citu uzņēmumu), gan 
kandidātiem uz amatiem valdēs. Tomēr 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošana 
būtu jāveic, neatkarīgi no dažādiem 
veidiem, kā Eiropas uzņēmumu valdēm 
tiek atlasīti direktori bez izpildpilnvarām.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Viens no galvenajiem faktoriem šīs 
direktīvas pareizai īstenošanai ir efektīva 
to kritēriju izmantošana, kurus izmanto 
direktoru bez izpildpilnvarām atlasīšanai 
un kuri būtu jānosaka iepriekš pilnīgi 
pārredzamā veidā un jāizstrādā tā, lai 
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vienlīdzīgi izskatītu kandidātu 
kompetenci, neatkarīgi no viņu dzimuma.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos 
un prasmju nepietiekamību, puses 
Eiropas iedzīvotāju potenciāla 
neizmantošana amatiem uzņēmumu 
valdēs varētu samazināt mūsu 
ekonomikas attīstības iespējas un 
palēnināt finanšu struktūru 
atveseļošanos. Ja puse no talantīgajām 
kandidatūrām vadošajiem amatiem netiek 
pat izskatītas, var būt apdraudēts pats 
amatā iecelšanas process un tā kvalitāte, 
kas palielinātu neuzticēšanos 
uzņēmējdarbības varas struktūrām un 
varētu samazināt pieejamā cilvēku 
kapitāla izmantošanas efektivitāti. 
Sistemātiski iekļaujot abu dzimumu 
piemērotus kandidātus tiek nodrošināts, 
ka par jaunajiem valdes locekļiem tiek 
izraudzīti paši labākie kandidāti gan no 
vīriešu, gan sieviešu vidus, un sabiedrība 
tiek pienācīgi atspoguļota uzņēmumu 
lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kaut arī šīs direktīvas mērķis nav sīki 
saskaņot valsts tiesību aktus par valdes 
locekļu atlases procedūrām un 
kvalifikācijas kritērijiem, tomēr ir jāievieš 
konkrēti minimālie standarti, lai panāktu 
dzimumu līdzsvaru starp direktoriem bez 
izpildpilnvarām; šie standarti attiecas uz 

(14) Kaut arī šīs direktīvas mērķis nav sīki 
saskaņot valsts tiesību aktus par valdes 
locekļu atlases procedūrām un 
kvalifikācijas kritērijiem, tomēr ir jāievieš 
konkrēti minimālie standarti, lai panāktu 
dzimumu līdzsvaru starp direktoriem bez 
izpildpilnvarām; šie standarti attiecas uz 
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prasību, saskaņā ar kuru biržā kotētiem 
uzņēmumiem, kuros nav līdzsvarotas 
dzimumu pārstāvības, lēmumi par 
direktoru bez izpildpilnvarām iecelšanu ir 
jāpieņem, balstoties uz kandidātu 
kvalifikācijas objektīvu un salīdzinošu 
novērtējumu attiecībā uz piemērotību, 
kompetenci un profesionālo sniegumu. 
Tikai ES līmeņa pasākums var efektīvi 
palīdzēt nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visā Savienībā un 
novērst praktiskus sarežģījumus 
uzņēmējdarbībā.

prasību, saskaņā ar kuru biržā kotētiem 
uzņēmumiem, kuros nav līdzsvarotas 
dzimumu pārstāvības, lēmumi par 
direktoru bez izpildpilnvarām iecelšanu ir 
jāpieņem, balstoties uz paziņojumu par 
vakanci, uz kuru var sākt sūtīt 
pieteikumus, un kandidātu kvalifikācijas 
objektīvu un salīdzinošu novērtējumu 
attiecībā uz piemērotību, kompetenci un 
profesionālo sniegumu. Tikai ES līmeņa 
pasākums var efektīvi palīdzēt nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visā 
Savienībā un novērst praktiskus 
sarežģījumus uzņēmējdarbībā.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Biržā kotētajiem uzņēmumiem ir īpaša 
ekonomiskā nozīme, atpazīstamība un 
ietekme uz visu tirgu. Tāpēc šajā direktīvā 
paredzētie pasākumi būtu jāpiemēro biržā 
kotētiem uzņēmumiem, kas ir definēti kā 
tādā dalībvalstī reģistrēti uzņēmumi, kuras 
vērtspapīrus ir atļauts tirgot vienā vai 
vairākās dalībvalstīs regulētā tirgū Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par 
finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 
1. punkta 14. apakšpunkta izpratnē. Šie 
uzņēmumi nosaka standartus visai 
ekonomikai kopumā, un ir paredzams, ka 
to piemēram sekos cita veida uzņēmumi. 
Biržā kotēto uzņēmumu sabiedriskais 
raksturs attaisno to, ka sabiedrības 
interesēs šie uzņēmumi tiek lielākā mērā
regulēti.

(17) Biržā kotētajiem uzņēmumiem ir īpaša 
ekonomiskā nozīme, atpazīstamība un 
ietekme uz visu tirgu. Tāpēc šajā direktīvā 
paredzētie pasākumi būtu jāpiemēro biržā 
kotētiem uzņēmumiem, kas ir definēti kā 
tādā dalībvalstī reģistrēti uzņēmumi, kuras 
vērtspapīrus ir atļauts tirgot vienā vai 
vairākās dalībvalstīs regulētā tirgū Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par 
finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 
1. punkta 14. apakšpunkta izpratnē. Šie 
uzņēmumi nosaka standartus visai 
ekonomikai kopumā, un ir paredzams, ka 
to piemēram sekos cita veida uzņēmumi. 
Biržā kotēto uzņēmumu sabiedriskais 
raksturs attaisno to, ka sabiedrības 
interesēs šie uzņēmumi tiek atbilstīgi 
regulēti.

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Arī biržā nekotētiem uzņēmumiem 
ir liela nozīme tautsaimniecībā. Tāpēc tos 
pamatā varētu iekļaut šīs direktīvas 
darbības jomā. Tomēr, tā kā dzimumu 
situācija šajos uzņēmumos kopumā nav 
vispārzināma un tā kā varētu būt 
nepieciešami īpaši noteikumi, lai 
atspoguļotu to īpatnības un dažādību 
dalībvalstīs un to starpā, šo uzņēmumu 
iekļaušana būtu jāveic tikai vēlākā posmā. 
Komisijai būtu jāveic visu attiecīgo šeit 
uzsvērto aspektu rūpīga izpēte un šajā 
saistībā jāiesniedz konsekvents 
priekšlikums.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), kā noteikts 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju, pat tad, ja tie ir
biržā kotēti uzņēmumi.

(18) Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), kā noteikts 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Šis MVU 
atbrīvojums būtu jāattiecina gan uz biržā 
kotētiem uzņēmumiem, gan — vēlākā 
posmā — uz biržā nekotētiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairākās dalībvalstīs saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai praksi uzņēmuma 

(21) Vairākās dalībvalstīs saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai praksi uzņēmuma 
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darbinieki un/vai darbiniekus pārstāvošas 
organizācijas var iecelt vai ievēlēt vai tām 
ir jāieceļ vai jāievēl noteikta daļa no 
direktoriem bez izpildpilnvarām. Šajā 
direktīvā paredzētie kvantitatīvie mērķi 
būtu jāpiemēro visiem direktoriem bez 
izpildpilnvarām, tostarp darbinieku 
pārstāvjiem. Tomēr attiecīgajām 
dalībvalstīm būtu jānosaka praktiskās 
procedūras minēto mērķu sasniegšanai, 
ņemot vērā apstākli, ka daļa no direktoriem 
bez izpildpilnvarām ir darbinieku pārstāvji.

darbinieki un/vai darbiniekus pārstāvošas 
organizācijas var iecelt vai ievēlēt vai tām 
ir jāieceļ vai jāievēl noteikta daļa no 
direktoriem bez izpildpilnvarām. Šajā 
direktīvā paredzētie kvantitatīvie mērķi 
būtu jāpiemēro visiem direktoriem bez 
izpildpilnvarām, tostarp darbinieku 
pārstāvjiem. Tomēr attiecīgajām 
dalībvalstīm, pamatojoties uz rūpīgām un 
plašām apspriedēm ar sociālajiem 
partneriem nacionālajā līmenī, būtu 
jānosaka praktiskās procedūras minēto 
mērķu sasniegšanai, ņemot vērā apstākli, 
ka daļa no direktoriem bez izpildpilnvarām 
ir darbinieku pārstāvji.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Biržā kotētiem uzņēmumiem 
Savienībā būtu jāuzliek pienākums 
paredzēt piemērotas procedūras, lai 
sasniegtu konkrētus mērķus attiecībā uz 
dzimumu sadalījumu savās valdēs. Tiem 
biržā kotētiem uzņēmumiem, kuru valdēs 
vismaz 40 % direktoru bez izpildpilnvarām 
nav no nepietiekami pārstāvētā dzimuma, 
iecelšana šajos amatos būtu jāveic, 
pamatojoties uz katra kandidāta 
kvalifikācijas salīdzinošu analīzi un 
piemērojot iepriekš izstrādātus, skaidrus, 
neitrāli formulētus un nepārprotamus 
kritērijus, lai ne vēlāk kā 2020. gada 
1. janvārī sasniegtu minēto procentuālo 
īpatsvaru. Tāpēc direktīvā ir noteikts 
mērķis, saskaņā ar kuru līdz minētajam 
datumam vismaz 40 procentiem direktoru 
bez izpildpilnvarām ir jābūt no 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma. Šis 
mērķis principā attiecas tikai uz direktoru 
bez izpildpilnvarām dzimumu vispārējo 
dažādību un neietekmē atsevišķu direktoru 
konkrēto atlasi no plaša vīriešu un sieviešu 

(22) Biržā kotētiem uzņēmumiem 
Savienībā būtu jāpieņem piemērotas 
procedūras, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
attiecībā uz dzimumu sadalījumu savās 
valdēs. Tiem biržā kotētiem uzņēmumiem, 
kuru valdēs vismaz 40 % direktoru bez 
izpildpilnvarām nav no nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma, iecelšana šajos 
amatos būtu jāveic, pamatojoties uz 
paziņojumu par vakanci, uz kuru var sākt 
sūtīt pieteikumus, un katra kandidāta 
kvalifikācijas salīdzinošu analīzi un 
piemērojot iepriekš izstrādātus, skaidrus, 
neitrāli formulētus un nepārprotamus 
kritērijus, lai ne vēlāk kā 2020. gada 
1. janvārī sasniegtu minēto procentuālo 
īpatsvaru. Tāpēc direktīvā ir noteikts 
mērķis, saskaņā ar kuru līdz minētajam 
datumam vismaz 40 procentiem direktoru 
bez izpildpilnvarām ir jābūt no 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma. Šis 
mērķis principā attiecas tikai uz direktoru 
bez izpildpilnvarām dzimumu vispārējo 
dažādību un neietekmē atsevišķu direktoru 
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kandidātu loka katrā konkrētajā gadījumā. 
Jo īpaši tas neizslēdz nevienu konkrētu 
direktora amata kandidātu, kā arī neliek 
uzņēmumiem vai akcionāriem izvēlēties 
kādu konkrētu direktoru. Tādējādi lēmums 
par piemērotu valdes locekļu izvēli 
joprojām paliek uzņēmumu un akcionāru 
ziņā.

konkrēto atlasi no plaša vīriešu un sieviešu 
kandidātu loka katrā konkrētajā gadījumā. 
Jo īpaši tas neizslēdz nevienu konkrētu 
direktora amata kandidātu, kā arī neliek 
uzņēmumiem vai akcionāriem izvēlēties 
kādu konkrētu direktoru. Tādējādi lēmums 
par piemērotu valdes locekļu izvēli 
joprojām paliek uzņēmumu un akcionāru 
ziņā.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar minēto judikatūru 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kandidātu, kuri ir vislabāk kvalificēti 
direktoru bez izpildpilnvarām amata 
vietām, atlases pamatā ir katra kandidāta 
kvalifikācijas salīdzinoša analīze, balstoties 
uz iepriekš izstrādātiem, skaidriem, neitrāli 
formulētiem un nepārprotamiem 
kritērijiem. Atlases kritēriju veidi, kurus 
uzņēmumi varētu izmantot, ir, piemēram, 
profesionālā pieredze vadības un/vai 
uzraudzības pienākumu veikšanā, 
zināšanas konkrētajās specifiskajās jomās, 
piemēram, finanšu, kontroles vai 
cilvēkresursu pārvaldības jomā, vadības 
prasmes un saziņas iemaņas, kā arī sakaru 
veidošanas un uzturēšanas spējas. 
Priekšroka būtu jādod nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma kandidātam, ja šis 
kandidāts piemērotības, kompetences un 
profesionālā snieguma ziņā ir tikpat 
kvalificēts kā otra dzimuma kandidāts un ja 
objektīvā novērtējumā, ņemot vērā visus 
kritērijus, kas ir specifiski konkrētajam 
kandidātam, līdzsvars nenosliecas par labu 
otra dzimuma kandidātam.

(26) Saskaņā ar minēto judikatūru 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kandidātu, kuri ir vislabāk kvalificēti 
direktoru bez izpildpilnvarām amata 
vietām, atlases pamatā ir paziņojums par 
vakanci, uz kuru var sākt sūtīt 
pieteikumus, un katra kandidāta 
kvalifikācijas salīdzinoša analīze, balstoties 
uz iepriekš izstrādātiem, skaidriem, neitrāli 
formulētiem un nepārprotamiem 
kritērijiem. Atlases kritēriju veidi, kurus 
uzņēmumi varētu izmantot, ir, piemēram, 
profesionālā pieredze vadības un/vai 
uzraudzības pienākumu veikšanā, 
zināšanas konkrētajās specifiskajās jomās, 
piemēram, finanšu, kontroles vai 
cilvēkresursu pārvaldības jomā, vadības 
prasmes un saziņas iemaņas, kā arī sakaru 
veidošanas un uzturēšanas spējas. 
Priekšroka būtu jādod nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma kandidātam, ja šis 
kandidāts piemērotības, kompetences un 
profesionālā snieguma ziņā ir tikpat 
kvalificēts kā otra dzimuma kandidāts un ja 
objektīvā novērtējumā, ņemot vērā visus 
kritērijus, kas ir specifiski konkrētajam 
kandidātam, līdzsvars nenosliecas par labu 
otra dzimuma kandidātam.
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Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tā kā dzimumu pārstāvība starp 
darbiniekiem tieši ietekmē nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma kandidātu 
pieejamību, dalībvalstis var noteikt, ka 
gadījumos, kad nepietiekami pārstāvētais 
dzimums veido mazāk nekā 10 procentus 
no darbinieku skaita, attiecīgajam 
uzņēmumam nebūtu jāsasniedz šajā 
direktīvā noteiktais mērķis.

svītrots

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānosaka biržā
kotētajiem uzņēmumiem pienākums agrīnā 
posmā sniegt kompetentajām valsts 
iestādēm informāciju par dzimumu 
pārstāvību valdes locekļu vidū un 
informāciju par to, kā tie sasniedza šajā 
direktīvā noteiktos mērķus, lai sniegtu 
minētajām iestādēm iespēju novērtēt katra 
biržā kotētā uzņēmuma progresu ceļā uz 
dzimumu līdzsvaru direktoru vidū. Šī 
informācija būtu jāpublicē, un gadījumā, ja 
attiecīgais uzņēmums nav sasniedzis mērķi, 
tajā būtu jāiekļauj to pasākumu apraksts, 
ko uzņēmums līdz šim ir veicis un paredz 
veikt turpmāk, lai sasniegtu mērķi.

(34) Dalībvalstīm būtu jānosaka biržā 
kotētajiem uzņēmumiem pienākums katru 
gadu sniegt kompetentajām valsts iestādēm 
informāciju par dzimumu pārstāvību valdes 
locekļu vidū un informāciju par to, kā tie 
sasniedza šajā direktīvā noteiktos mērķus, 
lai sniegtu minētajām iestādēm iespēju 
novērtēt katra biržā kotētā uzņēmuma 
progresu ceļā uz dzimumu līdzsvaru 
direktoru vidū. Šī informācija būtu 
jāpublicē atbilstīgā un viegli pieejamā 
veidā gada pārskatā un tīmekļa vietnē, un 
gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums nav 
sasniedzis mērķi, tajā būtu jāiekļauj to 
pasākumu vispusīgs apraksts, ko 
uzņēmums līdz šim ir veicis un paredz 
veikt turpmāk, lai sasniegtu mērķi.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums

1. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteikti pasākumi 
līdzsvarotākas vīriešu un sieviešu 
pārstāvības nodrošināšanai biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū, nosakot pasākumus, kuru mērķis ir 
paātrināt progresu attiecībā uz dzimumu 
līdzsvaru, tajā pašā laikā dodot 
uzņēmumiem pietiekami daudz laika 
nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Šajā direktīvā ir noteikti pasākumi 
līdzsvarotākas vīriešu un sieviešu 
pārstāvības nodrošināšanai biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū, nosakot pasākumus, kuru mērķis ir,
ievērojot dalībvalstu ekonomikas un 
tiesisko sistēmu, paātrināt progresu 
attiecībā uz dzimumu līdzsvaru, tajā pašā 
laikā dodot uzņēmumiem pietiekami daudz
laika nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

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, jaunus darbiniekus šajos amatos 
ieceļ, pamatojoties uz paziņojumu par 
vakanci, uz kuru var sākt sūtīt 
pieteikumus, un katra kandidāta
kvalifikācijas salīdzinošo analīzi pēc 
iepriekš noteiktiem, skaidriem un neitrāli 
formulētiem kritērijiem, lai sasniegtu 
minēto īpatsvaru, vēlākais, līdz 2020. gada 
1. janvārim vai 2018. gada 1. janvārim 
biržā kotētajos valsts uzņēmumos.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis nodrošina, ka direktoru bez 
izpildpilnvarām atlasē priekšroka tiek dota 

3. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis varētu veicināt, ka direktoru 
bez izpildpilnvarām atlasē priekšroka tiek 
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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.

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.

Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji, 
kurus izmanto atlasē, ir skaidri, 
pārredzami un nediskriminējoši. Tos 
nosaka iepriekš un dara pieejamus 
ikvienam kandidātam.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis savos tiesību aktos 
nosaka, kad ir piemērots posms direktoru 
bez izpildpilnvarām atlases procedūrai, lai 
efektīvākajā veidā panāktu 1. punktā 
noteikto mērķi.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja 3. punktā minēto atlasi veic ar 
akcionāru vai darbinieku balsojuma 
palīdzību, uzņēmumi nodrošina, ka 
balsotājiem tiek nodrošināta atbilstīga 
informācija saistībā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem pasākumiem, tostarp 
sankcijām, kas neatbilstības gadījumā tiek 
uzliktas uzņēmumam.
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Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

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

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Neatkarīgi no direktoru valdes locekļu 
sastāva vai organizatoriskās uzbūves, tā ir 
un tai ir jābūt koleģiālai struktūrai, kas 
pārstāv visus akcionārus kopumā. Valdes 
pienākums ir vienmēr rīkoties uzņēmuma 
interesēs. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
dzimumu līdzsvaram valdē un vienlīdzīgas 
abu dzimumu pārstāvības nodrošināšanai, 
lai veiksmīgi atspoguļotu akcionāru 
intereses un patērētāju kopumu plašākā 
mērogā.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka biržā kotētajiem 
uzņēmumiem pienākumu [divus gadus pēc 
šīs direktīvas pieņemšanas] kompetentajām 
valsts iestādēm katru gadu sniegt 
informāciju par dzimumu pārstāvību 
uzņēmumu valdēs, nodalot pārstāvību 
direktoru bez izpildpilnvarām un 
izpilddirektoru vidū, un par veiktajiem 

2. Dalībvalstis nosaka biržā kotētajiem 
uzņēmumiem pienākumu [divus gadus pēc 
šīs direktīvas pieņemšanas] kompetentajām 
valsts iestādēm katru gadu sniegt 
informāciju par dzimumu pārstāvību 
uzņēmumu valdēs, nodalot pārstāvību 
direktoru bez izpildpilnvarām un 
izpilddirektoru vidū, un par veiktajiem 
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pasākumiem 4. panta 1. punktā un šā panta 
1. punktā noteikto mērķu sasniegšanai, un 
piemērotā un pieejamā veidā publicēt 
minēto informāciju savā tīmekļa vietnē.

pasākumiem 4. panta 1. punktā un šā panta 
1. punktā noteikto mērķu sasniegšanai, un 
piemērotā un viegli pieejamā veidā publicēt
minēto informāciju gada pārskatā un savā 
tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm ir jārada atbilstīgi 
stimuli, lai uzņēmumi sasniegtu rezultātus 
dzimumu līdztiesības principu ievērošanā 
savās valdēs un ziņotu par tiem; 
jāpalielina akcionāru iespējas atrast 
augsti kvalificētas kandidātes un jāsekmē 
informācijas un paraugprakses apmaiņa; 
jāveicina sieviešu pieeja nozīmīgiem 
uzņēmējdarbības tīkliem uzņēmējdarbības 
attīstībai; jāizstrādā tādu cilvēkresursu 
politika, ar kuru sniegtu atbalstu sieviešu 
talantiem un nepieļautu ar dzimumu 
saistītus aizspriedumus;

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja biržā kotētie uzņēmumi nesasniedz 
4. panta 1. punktā noteiktos mērķus vai 
neizpilda savas atsevišķās saistības, ko tie 
uzņēmušies saskaņā ar šā panta 1. punktu, 
šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jāiekļauj iemesli, kuru dēļ netika panākti 
mērķi vai izpildītas saistības, un to 
pasākumu apraksts, ko uzņēmums ir veicis 
vai plāno veikt, lai sasniegtu mērķus vai 
izpildītu saistības.

3. Ja biržā kotētie uzņēmumi nesasniedz 
4. panta 1. punktā noteiktos mērķus vai 
neizpilda savas atsevišķās saistības, ko tie 
uzņēmušies saskaņā ar šā panta 1. punktu, 
šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jāiekļauj iemesli, kuru dēļ netika panākti 
mērķi vai izpildītas saistības, un to 
pasākumu izsmeļošs apraksts, ko 
uzņēmums ir veicis vai plāno veikt, lai 
sasniegtu mērķus vai izpildītu saistības.
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Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) direktoru bez izpildpilnvarām 
iecelšanas vai ievēlēšanas atcelšana vai 
anulēšana (ko veic tiesu iestāde), ja tā 
notikusi, neievērojot valsts noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

(b) direktoru bez izpildpilnvarām 
iecelšanas vai ievēlēšanas atcelšana vai 
anulēšana (ko veic tiesu iestāde), ja tā 
notikusi, neievērojot valsts noteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar 4. panta 1. punktu. 
Direktoru bez izpildpilnvarām iecelšanas 
vai ievēlēšanas atcelšana vai anulēšana 
nedrīkst nekādi ietekmēt valdes pieņemto 
lēmumu likumīgumu.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 4. panta 6. un 7. punktu,
dalībvalstis, kas pirms šīs direktīvas 
stāšanās spēkā jau ir veikušas pasākumus, 
lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu 
līdzsvarotāku pārstāvību starp biržā kotētu 
uzņēmumu direktoriem bez 
izpildpilnvarām, var apturēt to procedūras 
prasību piemērošanu, kas attiecas uz
4. panta 1., 3., 4. un 5. punktā 
izklāstītajiem iecelšanas noteikumiem, ar 
nosacījumu, ka var pierādīt, ka minētie 
pasākumi nepietiekami pārstāvētā 
dzimuma pārstāvjiem ne vēlāk kā 
2020. gada 1. janvārī vai – biržā kotēto 
valsts uzņēmumu gadījumā – ne vēlāk kā 
2018. gada 1. janvārī ļauj ieņemt vismaz 
40 % no direktoru bez izpildpilnvarām 
amatu biržā kotētos uzņēmumos.

Dalībvalsts, kas pirms šīs direktīvas 
stāšanās spēkā ir centusies panākt sieviešu 
un vīriešu līdzsvarotāku pārstāvību pamatā
starp biržā kotētu uzņēmumu direktoriem 
bez izpildpilnvarām vai starp direktoriem 
(ar un bez izpildpilnvarām), var apturēt šīs 
direktīvas 4., 5. un 6. panta piemērošanu 
attiecībā uz biržā kotētiem uzņēmumiem,
kuri ir valsts uzņēmumi, ja tā uzskata, ka 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvji
ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī vai –
biržā kotēto valsts uzņēmumu gadījumā –
ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī ieņems 
vidēji vismaz 40 % no amatiem bez 
izpildpilnvarām vai trešdaļu no direktoru 
(ar un bez izpildpilnvarām) amatu pamatā 
šādos uzņēmumos.

Dalībvalsts, uz kuru attiecas šis punkts, 
atbilstīgi informē Komisiju.
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