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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

Nepaisant šių pastangų, nuolatinė lyčių nelygybė bendrovės vadovybės lygmeniu neišnykta. 
Komisijos duomenimis, šiuo metu didžiausių biržinių bendrovių valdybose dirba 15,8 proc. 
moterų. Pažanga gerinant šią padėtį buvo lėta – per metus moterų skaičius bendrovių 
valdybose padidėjo tik 0,6 proc. Rezultatai skirtingose valstybėse narėse nevienodi.

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

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

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) visame pasaulyje moterys priima apie 
70 proc. su vartojimo išlaidomis susijusių 
sprendimų, todėl, jei daugiau moterų eis 
vadovaujamąsias pareigas, bus galima 
geriau perprasti ekonominį elgesį ir 
vartotojų pasirinkimą. Labiau vartotojų 
poreikius ir pageidavimus atitinkantys 
produktai ir paslaugos gali padėti didinti 



PA\930986LT.doc 5/9 PE507.984v01-00

LT

pardavimo apimtį;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės turėtų imtis 
priemonių, kuriomis skatinama keistis 
geriausios patirties pavyzdžiais, ir skatinti 
bendrovių, kurių valdybose jų narių 
atžvilgiu užtikrinama lyčių pusiausvyra, 
laimėjimus;

Or. en
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) dėl skirtingo pobūdžio taisyklių, 
kuriomis įvairiose valstybėse narėse 
siekiama skatinti lyčių lygybę bendrovių 
valdybose, gali atsirasti skirtumų ir laisvo 
verslo kapitalo ir paslaugų judėjimo 
kliūčių, be to, jos gali turėti nevienodą 
poveikį bendrosios rinkos veikimui. 
Daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
veiklą vykdančioms bendrovėms reikia 
nuoseklios ir patikimos teisinės sistemos, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
galimybėmis patekti į bendrąją rinką ir 
pasiekti gerus ekonominius rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo numatyti išimtį bendrovėms, kuriose nepakankamai atstovaujamos lyties 
darbuotojai sudaro mažiau kaip 10 proc. darbo jėgos, nes taip skatinama palaikyti status quo.

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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


