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Pakeitimas 10
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 157 
straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 19 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) 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 veiksminga lyčių politika, 
kuri būtų taikoma priimant darbuotojus į 
įvairias ES institucijas, juos apmokant ir 
vykdant kasdienę veiklą. Šiuo tikslu 
institucijos užtikrina, kad būtų pasiekta 
lyčių pusiausvyra įdarbinant aukštesnės 
grandies vadovus, įskaitant generalinius 
direktorius, direktorius ir skyrių vadovus;

Or. en
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Pakeitimas 12
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) lyčių pusiausvyra bendrovių 
valdybose geriau atspindėtų visuomenės 
struktūrą, o susijusioms bendrovėms 
suteiktų galimybę geriau suprasti 
vartotojų poreikius ir ekonominį elgesį; 
tai padėtų joms geriau suderinti pasiūlą 
su paklausa ir užtikrintų efektyvesnį 
vidaus rinkos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 b) itin svarbu, kad Komisijos –
vykdomojo ES organo – vadovybė 
pagerintų lyčių pusiausvyrą, kad galėtų 
geriau atstovauti Europos piliečiams. 
Todėl ragina valstybes nares kandidatais į 
Komisijos narius siūlyti tiek vyrus, tiek 
moteris, kad būtų pasiekta Komisijos 
kolegijos narių lyčių pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 c) Europos Centrinis Bankas (ECB), 
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema (EFPIS), įskaitant Europos 
sisteminės rizikos valdybą (ESRV), ir 
Europos priežiūros institucijos turi 
laikytis visų lygybės ir nediskriminavimo 
dėl lyties aspektų. Europos priežiūros 
institucijų 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;

Or. en

Pakeitimas 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 d) 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 
vieta, valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, į šią vietą turėtų 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 
bendrosios tarybos ir ESRV Generalinės 
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valdybos narių lyčių pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 16
Malcolm Harbour

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 
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;

(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 
padėtis, bet ir bendrovės galimybės 
pritraukti gabių moterų ir padidinti visų 
grandžių vadovų ir kitas pareigas einančių 
moterų skaičių. Todėl geriau visuomenės 
sudėtį atspindintis 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;

Or. en

Pakeitimas 17
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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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. 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.;

Or. en

Pakeitimas 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

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 

(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 
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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.;

bendrovių aukščiausiuose sprendimų 
priėmimo organuose yra gerokai mažiau 
nei vyrų. Ši lyčių disproporcija ypač didelė 
ir spręstina privačiajame sektoriuje, 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 
bendrovių valdybose moterys sudarė 
vidutiniškai 13,7 proc. Moterų, einančių 
nevykdomųjų direktorių pareigas, buvo tik 
15 proc.;

Or. en

Pakeitimas 19
Malcolm Harbour

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. 
Atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes 
nares dalytis informacija ir skleisti gerąją 
patirtį, kad būtų pasiekta geresnių 
rezultatų priimant praktines veiksmingas 
priemones, konkrečiai skirtas lyčių 
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pusiausvyrai skatinti;

Or. en

Pakeitimas 20
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 21
Constance Le Grip

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 

(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 
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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;

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;
Bet kuriuo atveju direktyvoje pateiktos 
nuostatos turi būti įgyvendinamos, 
nepaisant to, kad Europos bendrovių 
valdybų nevykdomieji direktoriai renkami 
skirtingais būdais;

Or. en

Pakeitimas 22
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 23
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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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, 
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;

(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, 
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;

Or. en

Pakeitimas 24
Toine Manders

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, 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 –

(14) šios direktyvos tikslas nėra išsamiai 
suderinti nacionalinės teisės nuostatas dėl 
kandidatų į valdybas atrankos procedūrų ir 
kvalifikacijos kriterijų. Vietoj to siekiama 
skatinti valstybes nares laikytis ES 
sutarties 2, 3 ir 8 straipsnių ir Pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnio;
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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;

Or. en

Pakeitimas 25
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) todėl Sąjunga turėtų stengtis didinti 
moterų skaičių bendrovių valdybose ir taip 
paskatinti ekonomikos augimą, Europos 
bendrovių konkurencingumą ir užtikrinti 
lyčių lygybę darbo rinkoje. Šio tikslo 
reikėtų siekti nustatant būtinuosius 
reikalavimus dėl teisiškai privalomų 
pozityviosios diskriminacijos priemonių, 
skirtų lyčių pasiskirstymo biržinių 
bendrovių valdybose kiekybiniam tikslui 
pasiekti, nes tokį arba panašų metodą 
taikiusios valstybės narės ir kitos šalys 
pasiekė geriausių rezultatų spręsdamos 
nepakankamo moterų atstovavimo 
ekonominių sprendimų priėmimo 
lygmeniu problemą;

(16) todėl Sąjunga turėtų stengtis didinti 
moterų skaičių bendrovių valdybose ir taip 
paskatinti ekonomikos augimą, Europos 
bendrovių konkurencingumą ir užtikrinti 
lyčių lygybę darbo rinkoje. Šio tikslo 
reikėtų aktyviai siekti sykiu laikantis 
subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 26
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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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;

Or. en

Pakeitimas 27
Toine Manders

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 

(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 
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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;

priemonių rinkų 4 straipsnio 1 dalies 14 
punkte. Šios bendrovės nustato standartus 
visai ekonomikai – tikėtina, kad jų praktiką 
perims ir kitų rūšių bendrovės.

Or. en

Pakeitimas 28
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17 a) nebiržinės bendrovės taip pat 
atlieka svarbų vaidmenį ekonomikoje. 
Todėl iš principo joms taip pat turėtų 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 jų specifika ir 
įvairovė valstybėse narėse ir tarp jų, šią 
direktyvą nebiržinėms bendrovėms reikėtų 
pradėti taikyti vėliau. Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl šio klausimo, 
atlikusi išsamų tyrimą ir įvertinusi visus 
susijusius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 29
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) direktyva taip pat neturėtų būti (18) direktyva taip pat neturėtų būti 
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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;

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 ir biržinėms, ir 
nebiržinėms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 30
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) keliose valstybėse narėse, 
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;

(21) keliose valstybėse narėse, 
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;

Or. en

Pakeitimas 31
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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
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 
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;

Or. en

Pakeitimas 32
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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 
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 
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;

Or. en

Pakeitimas 33
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(22) Sąjungos biržinės bendrovės turėtų 
būti skatinamos nustatyti tinkamas 
procedūras, skirtas konkretiems lyčių 
pasiskirstymo jų valdybose tikslams 
įgyvendinti. Biržinės bendrovės, kurių 
valdybose nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų procentinė 
dalis yra nepakankamai didelė, 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 būtų pakankamai 
didelė procentinė dalis nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų. Iš esmės šis 
tikslas taikomas tik nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių 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;

Or. en

Pakeitimas 34
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės daro lemiamą įtaką 
biržinėms bendrovėms, kurios yra 
valstybinės įmonės, kaip apibrėžta 
2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos 
direktyvos 2006/111/EB dėl finansinių 
santykių tarp valstybių narių ir valstybės 
įmonių skaidrumo ir dėl finansinio 
skaidrumo tam tikrose įmonėse 2 
straipsnio b punkte.  Ši lemiama įtaka 
suteikia joms galimybę reikiamas 
permainas įgyvendinti greičiau. Todėl 
reikėtų nustatyti, kad tokios bendrovės 
turi greičiau pasiekti tikslą, kad bent 
40 proc. nevykdomųjų direktorių būtų 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenys;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaip būtų nustatomas tikslą 
atitinkantis nevykdomųjų direktorių vietų 
skaičius, bus aptarta atskirai, nes daugeliu 
atvejų dėl valdybos narių skaičiaus lygiai 
40 proc. pasiekti neįmanoma 
matematiškai – ši dalis gali būti arba 
didesnė, arba mažesnė. Todėl tam, kad 
būtų tenkinamas nustatytas tikslas, 
valdybos narių skaičius turėtų kiek 
įmanoma priartėti prie 40 proc. Kita 
vertus, siekiant išvengti pirmiau 
dominavusios lyties asmenų 
diskriminacijos, biržinės bendrovės 
neturėtų būti įpareigojamos skirti 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenis į pusę ar daugiau nevykdomųjų 

(24) kaip būtų nustatomas tikslą 
atitinkantis nevykdomųjų direktorių vietų 
skaičius, kad jie sudarytų pakankamai 
didelę procentinę dalį;
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direktorių vietų. Pavyzdžiui, valdyboje, 
kurioje yra trys ar keturi nevykdomieji 
direktoriai, bent vienas iš jų turėtų būti 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmuo, atitinkamai bent du – valdyboje, 
kurioje yra penki ar šeši nevykdomieji 
direktoriai, ir bent trys – valdyboje, 
kurioje yra septyni ar aštuoni 
nevykdomieji direktoriai;

Or. en

Pakeitimas 36
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaip būtų nustatomas tikslą 
atitinkantis nevykdomųjų direktorių vietų 
skaičius, bus aptarta atskirai, nes daugeliu 
atvejų dėl valdybos narių skaičiaus lygiai 
40 proc. pasiekti neįmanoma 
matematiškai – ši dalis gali būti arba 
didesnė, arba mažesnė. Todėl tam, kad 
būtų tenkinamas nustatytas tikslas, 
valdybos narių skaičius turėtų kiek 
įmanoma priartėti prie 40 proc. Kita vertus, 
siekiant išvengti pirmiau dominavusios 
lyties asmenų diskriminacijos, biržinės 
bendrovės neturėtų būti įpareigojamos 
skirti nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenis į pusę ar daugiau nevykdomųjų 
direktorių vietų. Pavyzdžiui, valdyboje, 
kurioje yra trys ar keturi nevykdomieji 
direktoriai, bent vienas iš jų turėtų būti 
nepakankamai atstovaujamos lyties asmuo, 
atitinkamai bent du – valdyboje, kurioje 
yra penki ar šeši nevykdomieji direktoriai, 
ir bent trys – valdyboje, kurioje yra septyni 
ar aštuoni nevykdomieji direktoriai;

(24) kaip būtų nustatomas tikslą 
atitinkantis nevykdomųjų direktorių vietų 
skaičius, turi būti aptarta atskirai, nes 
daugeliu atvejų matematiškai įmanoma 
pasiekti tik tokį valdybos narių skaičių, 
kuris yra didesnis arba mažesnis už 
pakankamą dalį. Todėl tam, kad būtų 
tenkinamas nustatytas tikslas, valdybos 
narių skaičius turėtų kiek įmanoma priartėti 
prie pakankamai didelės procentinės 
dalies. Kita vertus, siekiant išvengti 
pirmiau dominavusios lyties asmenų 
diskriminacijos, biržinės bendrovės 
neturėtų būti įpareigojamos skirti 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
asmenis į pusę ar daugiau nevykdomųjų 
direktorių vietų. Pavyzdžiui, valdyboje, 
kurioje yra trys ar keturi nevykdomieji 
direktoriai, bent vienas iš jų turėtų būti 
nepakankamai atstovaujamos lyties asmuo, 
atitinkamai bent du – valdyboje, kurioje 
yra penki ar šeši nevykdomieji direktoriai, 
ir bent trys – valdyboje, kurioje yra septyni 
ar aštuoni nevykdomieji direktoriai;

Or. en
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Pakeitimas 37
Anna Hedh

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;

Or. en

Pakeitimas 38
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) šios direktyvos tikslas – gerinti 
biržinių bendrovių direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyrą ir taip 
padėti įgyvendinti vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus principą, kuris Sąjungoje 
yra pripažįstamas kaip pagrindinė teisė.
Todėl biržinės bendrovės turėtų būti 
įpareigotos nelaimėjusio kandidato 
prašymu pateikti ne tik kvalifikacijos 
kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo 
vykdoma atranka, bet ir objektyvų 
lyginamąjį šių kriterijų atitikties vertinimą 
bei, tam tikrais atvejais, argumentus, dėl 
kurių palankiau buvo įvertintas kitos lyties, 
kuri nėra atstovaujama nepakankamai, 
kandidatas. Šie Chartijos 7 ir 8 
straipsniuose pripažintos teisės į privataus 
gyvenimo apsaugą tvarkant asmens 
duomenis apribojimai ir biržinių bendrovių 
įpareigojimas paprašius pateikti tokią 
informaciją nelaimėjusiam kandidatui yra 
būtini ir, kaip reikalauja proporcingumo 
principas, atitinka pripažįstamus bendro 
intereso tikslus; Todėl jie atitinka Chartijos 
52 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus tokiems apribojimams ir šios 
srities Teisingumo Teismo praktiką;

(28) šios direktyvos tikslas – gerinti 
biržinių bendrovių direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyrą ir taip 
padėti įgyvendinti vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus principą, kuris Sąjungoje 
yra pripažįstamas kaip pagrindinė teisė.
Todėl biržinės bendrovės turėtų turėti 
galimybę prireikus nelaimėjusio kandidato 
prašymu pateikti ne tik kvalifikacijos 
kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo 
vykdoma atranka, bet ir objektyvų 
lyginamąjį šių kriterijų atitikties vertinimą 
bei, tam tikrais atvejais, argumentus, dėl 
kurių palankiau buvo įvertintas kitos lyties, 
kuri nėra atstovaujama nepakankamai, 
kandidatas. Šie Chartijos 7 ir 8 
straipsniuose pripažintos teisės į privataus 
gyvenimo apsaugą tvarkant asmens 
duomenis apribojimai ir biržinių bendrovių 
įpareigojimas paprašius pateikti tokią 
informaciją nelaimėjusiam kandidatui yra 
būtini ir, kaip reikalauja proporcingumo 
principas, atitinka pripažįstamus bendro 
intereso tikslus; Todėl jie atitinka Chartijos 
52 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus tokiems apribojimams ir šios 
srities Teisingumo Teismo praktiką;

Or. en

Pakeitimas 39
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) jei nepakankamai atstovaujamos lyties 
nelaimėjusiam kandidatui atrodo, kad jo 
kvalifikacija yra tokia pati kaip ir paskirto 
kitos lyties kandidato, biržinė bendrovė 
turėtų būti įpareigota pagrįsti savo 

(29) jei nepakankamai atstovaujamos lyties 
nelaimėjusiam kandidatui atrodo, kad jo 
kvalifikacija yra tokia pati kaip ir paskirto 
kitos lyties kandidato, biržinė bendrovė 
turėtų galėti pagrįsti savo pasirinkimą;
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pasirinkimą;

Or. en

Pakeitimas 40
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) už šios direktyvos nesilaikymą 
valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, kurios, be kita ko, gali apimti 
administracines baudas ir teismo 
sprendimą, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal direktyvos 4 straipsnio 1 
dalį, pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinamas;

(30) už šios direktyvos nesilaikymą 
valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, kurios, be kita ko, gali apimti 
administracines baudas ir teismo 
sprendimą, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal direktyvos 4 straipsnio 1 
dalį, pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinamas, taip pat šiurkščių ir 
pasikartojančių pažeidimų atvejais gali 
apimti priverstinį likvidavimą 
kompetentingos teisminės institucijos 
sprendimu visiškai laikantis tinkamų 
procedūrinių apsaugos priemonių;

Or. en

Pakeitimas 41
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) už šios direktyvos nesilaikymą 
valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, kurios, be kita ko, gali apimti 
administracines baudas ir teismo 

(30) už šios direktyvos nesilaikymą 
valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, kurios, be kita ko, gali apimti 
administracines baudas ir teismo 
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sprendimą, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal direktyvos 4 straipsnio 1 
dalį, pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinamas;

sprendimą, kuriuo nevykdomojo 
direktoriaus paskyrimas ar išrinkimas 
pažeidžiant nacionalinės teisės nuostatas, 
priimtas pagal direktyvos 4 straipsnio 1 
dalį, pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinamas. Sąjungoje įsisteigusios 
biržinės bendrovės nepažeidžia šios 
direktyvos, jei jos nepasiekia 40 proc. 
tikslo. Tačiau jos pažeidžia šią direktyvą, 
jei nesilaiko procedūrų, kurios nustatytos 
siekiant palengvinti joms pasiekti šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 42
Anna Hedh

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.

Or. en

Pakeitimas 43
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų reikalauti 
biržinių bendrovių kasmet teikti 

(34) valstybės narės turėtų reikalauti 
biržinių bendrovių kasmet teikti 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 44
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) gali būti, kad priemonių 
proporcingesniam moterų ir vyrų 
atstovavimui bendrovių valdybose 
užtikrinti valstybės narės ėmėsi dar prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai. Tokioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė toliau taikyti tas priemones, o ne 
skyrimo procedūroms taikytinus 
reikalavimus, jei jos įrodo, kad šios 
priemonės tokios pat veiksmingos 
užtikrinant, kad 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 sudarytų
bent 40 proc. biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių;

(35) gali būti, kad priemonių
proporcingesniam moterų ir vyrų 
atstovavimui bendrovių valdybose 
užtikrinti valstybės narės ėmėsi dar prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai. Tokioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė toliau taikyti tas priemones, o ne 
skyrimo procedūroms taikytinus 
reikalavimus, jei jos įrodo, kad šios 
priemonės tokios pat veiksmingos 
užtikrinant, kad 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 sudarytų
pakankamai didelę procentinę dalį
biržinių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių;

Or. en
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Pakeitimas 45
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

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 nustatomų priemonių tikslas 
– pasiekti geresnę moterų ir vyrų
pusiausvyrą biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių lygmeniu – jomis 
siekiama pagreitinti šį procesą, tačiau 
bendrovėms suteikiama pakankamai laiko 
pasirengti jų įgyvendinimui.

Or. en

Pakeitimas 46
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

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 
užtikrinti 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.

Or. en

Pakeitimas 47
Anna Hedh
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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, 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.

Or. en

Pagrindimas

Kad pozityviosios diskriminacijos modelis veiktų, visų pirma reikia užtikrinti didesnį proceso 
skaidrumą. Galimi kandidatai turi žinoti, kad netrukus atsiras laisva vieta ir kad galima siųsti 
prašymą priimti į darbą arba pareikšti susidomėjimą. Priešingu atveju būtų sudėtinga 
tinkamai pasirinkti prašymo siuntimo laiką, aiškiai apibrėžti kandidatą ir aplamai vykdyti 
procedūrą. Dėl to iškilus problemoms atitinkamai būtų sunku pateikti skundą, turintį tvirtą 
teisinį pagrindą.

Pakeitimas 48
Malcolm Harbour

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 

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 
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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.

vadovaudamosi lyginamąja kiekvieno 
kandidato kvalifikacijos analize ir 
taikydamos iš anksto nustatytus, aiškius ir
neutraliai suformuluotus kriterijus,
parengtus taip, kad padėtų šioms 
bendrovėms pasiekti nustatytą procentinį 
tikslą 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.

Or. en

Pakeitimas 49
Toine Manders

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 skatina biržines 
bendroves, kurių valdybose nevykdomųjų 
direktorių pareigas einančių nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų
nepakankamai didelė procentinė dalis, į 
šias pareigas skirti vadovaujantis
lyginamąja kiekvieno kandidato 
kvalifikacijos analize ir taikant 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.“

Or. en

Pakeitimas 50
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nevykdomųjų direktorių pareigybių 
skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytam tikslui pasiekti, sudaro 
pakankamai didelę procentinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 51
Toine Manders

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, 
vertinant kandidatų tinkamumą, 
kompetenciją ir profesinės veiklos 
rezultatus, pirmumas būtų teikiamas 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
kandidatui, jei jo kvalifikacija yra tokia 
pati kaip kitos lyties kandidato, išskyrus 
tuos atvejus, kai objektyvus vertinimas, 
kuriame atsižvelgiama į visus atskiriems 
kandidatams taikomus kriterijus, yra 
palankesnis kitos lyties kandidatui.

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

Or. en

Pakeitimas 52
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 54
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 b. 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 jų nesilaikymą.

Or. en

Pakeitimas 55
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad biržinės 
bendrovės būtų įpareigotos nelaimėjusio 
kandidato prašymu atskleisti kvalifikacijos 
kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo 
vykdoma atranka, ir objektyvų lyginamąjį 
šių kriterijų atitikties vertinimą bei, tam 
tikrais atvejais, argumentus, dėl kurių 
palankiau buvo įvertintas kitos lyties 
kandidatas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad biržinės 
bendrovės galėtų prireikus nelaimėjusio 
kandidato prašymu atskleisti kvalifikacijos 
kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo 
vykdoma atranka, ir objektyvų lyginamąjį 
šių kriterijų atitikties vertinimą bei, tam 
tikrais atvejais, argumentus, dėl kurių 
palankiau buvo įvertintas kitos lyties 
kandidatas.

Or. en

Pakeitimas 56
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai nepakankamai atstovaujamos 

Išbraukta.
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lyties darbuotojų bendrovėje yra mažiau 
kaip 10 proc., šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas tikslas jai netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Didelių biržinių bendrovių atveju bendrovės personalas jokiu būdu nėra vienintelis  
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų įdarbinimo pagrindas. Labai populiarus 
išorinis įdarbinimas. Todėl nėra prasmės tiesiogiai susieti personalo lyčių pusiausvyros su 
galimybe pasiekti lyčių pusiausvyrą valdyboje. Be to, ši nuostata suteiktų kai kurioms 
bendrovėms paskatų negerinti personalo lyčių pusiausvyros, o tai būtų visiškai nenaudinga.

Pakeitimas 57
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad biržinės 
bendrovės prisiimtų individualius 
įsipareigojimus užtikrinti tinkamą 
vykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių atstovavimą ne vėliau kaip 
iki 2020 m. sausio 1 d., o biržinės 
bendrovės, kurios yra valstybinės įmonės –
ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d.

1. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
biržinės bendrovės prisiimtų individualius 
įsipareigojimus užtikrinti tinkamą 
vykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių atstovavimą ne vėliau kaip 
iki 2020 m. sausio 1 d., o biržinės 
bendrovės, kurios yra valstybinės įmonės –
ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 58
Anna Hedh

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 

2. Valstybės narės reikalauja iš biržinių 
bendrovių nuo [dveji metai po direktyvos 
priėmimo] kartą per metus teikti 
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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 
1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti, ir 
tinkamai bei aiškiai paskelbti šią 
informaciją savo interneto svetainėje.

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

Or. en

Pakeitimas 59
Anna Hedh

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, 
aprašymą.

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,
išsamų aprašymą.

Or. en

Pakeitimas 60
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teismo sprendimas, kuriuo 
nevykdomojo direktoriaus paskyrimas ar 

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

išrinkimas pažeidžiant nacionalinės teisės 
nuostatas, priimtas pagal 4 straipsnio 1 
dalį, pripažįstamas negaliojančiu arba 
panaikinimas. Nevykdomojo direktoriaus 
paskyrimo ar išrinkimo pripažinimas 
negaliojančiu arba panaikinimas neturi 
jokios įtakos valdybos priimtų sprendimų 
galiojimui;

Or. en

Pakeitimas 61
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priverstinis likvidavimas šiurkščių ir 
pasikartojančių pažeidimų atvejais 
kompetentingos teisminės institucijos 
sprendimu, visiškai laikantis tinkamų 
procedūrinių apsaugos priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad valstybės narės, nacionaliniu lygmeniu nustatydamos patikimą 
sankcijų sistemą, turi įvairių pasirinkimo galimybių.

Pakeitimas 62
Malcolm Harbour

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 

Valstybė narė, kuri dar prieš įsigaliojant 
šiai direktyvai siekė pagerinti biržinių
bendrovių nevykdomųjų direktorių arba 
apskritai direktorių (vykdomųjų ir 
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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.

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 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 vidutiniškai
40 proc. tokių bendrovių nevykdomųjų 
direktorių arba vieną trečdalį direktorių 
(vykdomųjų ir nevykdomųjų).
Valstybė narė, kuriai taikoma ši dalis, 
atitinkamai informuoja Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 63
Toine Manders

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.

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 pakankamai didelę 
procentinę dalį biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių.

Or. en
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Pakeitimas 64
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Komisija ne vėliau kaip 2016 m. 
sausio 1 d. pateikia pasiūlymą dėl 
nebiržinių bendrovių, kurios nėra MVĮ, 
įtraukimo į  šios direktyvos taikymo sritį. 
Pasiūlymas galėtų apimti nuostatas, 
kuriomis būtų siekiama atspindėti šių 
bendrovių specifiką ir įvairovę.

Or. en

Pagrindimas

Iš principo nėra tinkamų argumentų, kuriais remiantis būtų galima paaiškinti, kodėl didelės 
nebiržinės bendrovės nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. Kadangi šios bendrovės 
dažnai veikia tarptautiniu mastu, jos daro didelį poveikį ekonomikai ir lyčių lygybės padėčiai 
visuomenėje. Priešingai, jų neįtraukimas į direktyvos taikymo sritį suteiktų nepageidaujamų 
paskatų bendrovėms išsibraukti iš biržos sąrašų arba nesiekti į juos patekti. Tačiau praktiškai 
tikriausiai prireiks daugiau pastangų, kad būtų galima tinkamai įtraukti nebiržines bendroves 
atsižvelgiant į jų specifiką ir įvairovę.

Pakeitimas 65
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios vadovaudamosi 8 
straipsnio 3 dalimi laikinai netaiko 4 
straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalyse nustatytų 
procedūrinių skyrimo reikalavimų, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytose ataskaitose 
pateikia informaciją apie rezultatus, kurių 
pasiekta taikant 8 straipsnio 3 dalyje 
minėtas nacionalines priemones. Tuomet 

Valstybės narės, kurios vadovaudamosi 8 
straipsnio 3 dalimi laikinai netaiko 4 
straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalyse nustatytų 
procedūrinių skyrimo reikalavimų, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytose ataskaitose 
pateikia informaciją apie rezultatus, kurių 
pasiekta taikant 8 straipsnio 3 dalyje 
minėtas nacionalines priemones. Tuomet 
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Komisija teikia specialią ataskaitą, kurioje 
įvertina, ar tomis priemonėmis veiksmingai 
užtikrinama, kad nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenys iki 2018 m. 
sausio 1 d. sudarytų bent 40 proc.
nevykdomųjų direktorių biržinėse 
bendrovėse, kurios yra valstybinės įmonės, 
ir iki 2020 m. sausio 1 d. – biržinėse 
bendrovėse, kurios nėra valstybinės 
įmonės. Pirmąją ataskaitą Komisija 
pateikia iki 2017 m. liepos 1 d., o vėliau 
teikia tokias ataskaitas per šešis mėnesius 
nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
nacionalinės ataskaitos gavimo.

Komisija teikia specialią ataskaitą, kurioje 
įvertina, ar tomis priemonėmis veiksmingai 
užtikrinama, kad nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenys iki 2018 m. 
sausio 1 d. sudarytų pakankamai didelę 
procentinę dalį nevykdomųjų direktorių 
biržinėse bendrovėse, kurios yra 
valstybinės įmonės, ir iki 2020 m. sausio 
1 d. – biržinėse bendrovėse, kurios nėra 
valstybinės įmonės. Pirmąją ataskaitą 
Komisija pateikia iki 2017 m. liepos 1 d., o 
vėliau teikia tokias ataskaitas per šešis 
mėnesius nuo šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos nacionalinės ataskaitos gavimo.

Or. en

Pakeitimas 66
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija peržiūri šios direktyvos 
taikymą ir ne vėliau kaip iki 2021 m.
gruodžio 31 d., o vėliau – kas dvejus 
metus, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą. Pirmiausia Komisija 
įvertina, ar pasiekti šios direktyvos tikslai.

3. Komisija peržiūri šios direktyvos 
taikymą ir ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 
1 d., o vėliau – kas dvejus metus, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą.
Pirmiausia Komisija įvertina, ar pasiekti 
šios direktyvos tikslai.

Or. en


