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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 līdztiesību 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

(6 a) Aptuveni 70 % no pasaules 
lēmumiem par patēriņa izdevumiem 
pieņem sievietes, tādēļ lielāks skaits 
sieviešu vadošajos amatos var nodrošināt 
plašāku ieskatu saimnieciskajā rīcībā un 
patērētāju izvēlē. Patērētāju vajadzībām 
un vēlmēm atbilstošāki produkti un 
pakalpojumi var palielināt pārdošanas 
apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2
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.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, 
lai radītu stimulus paraugprakses 
apmaiņai un to uzņēmumu sasniegumu 
popularizēšanai, kuru valdes sastāvā ir 
panākts dzimumu līdzsvars.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Dažādu dalībvalstu atšķirīgie 
noteikumu veidi par dzimumu līdztiesības 
veicināšanu uzņēmumu valdēs var radīt 
nevienādību un šķēršļus uzņēmējdarbības 
kapitāla un pakalpojumu brīvai apritei un 
nevienlīdzīgi ietekmēs vienotā tirgus 
darbību. Uzņēmumiem, kas darbojas 
vairākās dalībvalstīs, nepieciešams 
saskaņots, uzticams tiesiskais regulējums, 
lai pilnībā izmantotu piekļuvi vienotajam 
tirgum un panāktu efektīvus ekonomiskos 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 b) 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.



PA\930986LV.doc 7/8 PE507.984v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 6
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

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla paredzēt izņēmumu uzņēmumiem, kuros nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
īpatsvars darbinieku vidū ir mazāks par 10 %, jo tas veicinātu pašreizējā stāvokļa 
saglabāšanos.

Grozījums Nr. 7
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
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; izstrādājot tādu cilvēkresursu 
politiku, ar kuru sniegtu atbalstu sieviešu 
talantiem un nepieļautu ar dzimumu 
saistītus aizspriedumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
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.

Or. en


