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(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas 
pamatots atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Pārstāvju palātas pamatots atzinums,

iesniegts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar 6. pantu 
Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

par

projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu 
biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

16433/121

Līgumā noteiktais regulējums, lai novērtētu atbilstību subsidiaritātes principam

1. Subsidiaritātes principa pamatā ir vēlme nodrošināt to, ka lēmumu pieņemšana tiek 
iespējami tuvināta Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas ir definēts LES 5. panta 3. punktā:

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, 
Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar 
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku 
dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.”

2. Eiropas Savienības iestādēm jānodrošina, lai „pastāvīgi tiek ievērots”2 subsidiaritātes 
princips, kā noteikts Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu.

3. Tāpēc pirms tiesību aktu priekšlikuma iesniegšanas Komisija veic vispusīgas konsultācijas, 
un šādās konsultācijās vajadzības gadījumā vērā ņem reģionālo un vietējo dimensiju.3

4. Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 2 „jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam sīki 
izstrādātam ziņojumam”, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un 
proporcionalitātes principam. Šajā ziņojumā jāiekļauj:

 priekšlikuma finansiālās ietekmes novērtējums;

 attiecībā uz direktīvu — priekšlikuma ietekmes novērtējums uz dalībvalsts un, 
vajadzības gadījumā, reģionālajiem tiesību aktiem, kā arī

 kvalitatīvi un, cik iespējams, kvantitatīvi rādītāji, kas pamato secinājumu, „ka Eiropas 
Savienības mērķis ir labāk sasniedzams Savienības līmenī”.

Sīki izstrādātajā ziņojumā jāparāda arī izpratne par vajadzību nodrošināt to, ka visi finansiālie 
                                               
1 COM(2012)0614.
2 1. pants Protokolā Nr. 2.
3 2. pants Protokolā Nr. 2.
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vai administratīvie apgrūtinājumi, kas rodas ES, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām 
iestādēm, uzņēmējdarbības subjektiem un pilsoņiem, ir pēc iespējas mazāki un atbilstīgi 
noteiktajam mērķim.

5. Saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu un 12. panta b) punktu valstu parlamenti nodrošina, lai 
būtu ievērots subsidiaritātes princips atbilstīgi Protokolā Nr. 2 paredzētajai procedūrai, proti, 
pamatota atzinuma procedūrai.

Iepriekšējais protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu

6. Iepriekšējais protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas bija pievienots Amsterdamas līgumam, sniedza derīgus norādījumus par 
subsidiaritātes principa piemērošanu. Šo norādījumu izpilde joprojām ir būtisks rādītājs 
attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu. Komisija ir apstiprinājusi, ka tā turpina 
izmantot Amsterdamas protokolu kā norādes atbilstības novērtēšanai un iesaka pārējām 
iesaistītajām pusēm rīkoties tāpat.4

                                               
4 Skatīt attiecīgi 2. un 3. lpp. 2010. un 2011. gada ziņojumos par subsidiaritāti un proporcionalitāti ((COM(2010)0547 un COM(2011)0344).

„Lai Kopienas rīcība būtu pamatota, jāpanāk atbilstība diviem subsidiaritātes principa 
aspektiem: ierosinātās rīcības mērķus nevar pilnībā sasniegt ar dalībvalstu rīcību, ievērojot to 
konstitucionālo sistēmu, un tāpēc tos labāk īstenot ar Kopienas rīcību.”

„Lai novērtētu, vai ir ievērots iepriekš minētais nosacījums, jāņem vērā šādas 
pamatnostādnes:

 attiecīgā jautājumā ir starptautiski aspekti, kurus nevar pilnībā atrisināt ar dalībvalstu 
rīcību;

 rīcība tikai dalībvalstu līmenī vai Kopienas rīcības trūkums būtu pretrunā Līguma 
prasībām (piemēram, vajadzībai labot konkurences izkropļojumus vai izvairīties no 
slēptiem tirdzniecības ierobežojumiem, vai stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju) 
vai citādi ievērojami kaitētu dalībvalstu interesēm; 
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 salīdzinājumā ar rīcību dalībvalstu līmenī Kopienas līmeņa rīcībai būtu neapstrīdamas 
priekšrocības tās apjoma vai seku dēļ.”1

„Kopienas rīcības formai jābūt iespējami vienkāršai un piemērotai, lai pilnībā varētu sasniegt 
pasākuma mērķi un panākt efektīvu īstenošanu. Kopiena darbojas kā likumdevējs tikai tiktāl, 
ciktāl tas ir vajadzīgs. Līdzvērtīgos apstākļos priekšroka jādod direktīvām, nevis regulām, un 
pamatdirektīvām, nevis sīki izstrādātiem pasākumiem.”

Ierosināto tiesību aktu mērķis

7. Direktīvas projekta mērķis ir uzlabot dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Lai gan 
projektā ir izmantots dzimumneitrāls formulējums un visā dokumentā ir minēts nepietiekami 
pārstāvētais dzimums, apsvērumos ir skaidri norādīts, ka mērķis ir palielināt sieviešu 
pārstāvību valdēs, lai:

 nodrošinātu sieviešu un vīriešu efektīvu līdztiesību un samazinātu sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeņa un atalgojuma atšķirības;

 efektīvi izmantotu cilvēkkapitālu (60 % no universitāšu absolventiem ir sievietes) un 
lai veicinātu atdevi no valsts ieguldījumiem izglītībā, kā arī

 uzlabotu uzņēmumu pārvaldību ar plašāku pozitīvu ietekmi uz finansiālās darbības 
rezultātiem un rentabilitāti un ekonomikas izaugsmi.

Darbība

8. Direktīvas projekta pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 157. panta 
3. punktā izvirzīts noteikums, kas paredz noteikt pasākumus, „lai nodrošinātu to, ka 
nodarbinātības un profesiju jautājumos ir ievērots princips, kas paredz vienlīdzīgas iespējas 
un vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, tostarp arī princips, ka tie par vienādu 
vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu”. Tas paredz, ka dalībvalstis 
nodrošina to, lai biržā kotētajos uzņēmumos, kuros sievietes ieņem mazāk nekā 40 % 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām amatu vai vienu trešdaļu no visiem direktoru 
amatiem (izpilddirektori vai direktori bez izpildpilnvarām), direktorus bez izpildpilnvarām 
ieceļ, pamatojoties uz „katra kandidāta kvalifikācijas salīdzinošu analīzi un piemērojot 
iepriekš izstrādātus, skaidrus, neitrāli formulētus un nepārprotamus kritērijus”. Tas arī paredz 
ieviest jaunu priekšrocības noteikumu, ka priekšroka tiek dota sievietei kandidātei ar 
nosacījumu, ka vīrietis kandidāts piemērotības, kompetences un profesionālā snieguma ziņā ir 
tikpat kvalificēts un ka par labu vīrietim kandidātam neliecina citi faktori.

9. Šo jauno procedūras prasību mērķis ir panākt to, lai līdz 2020. gadam biržā kotēto 
uzņēmumu valdēs (vai līdz 2018. gadam biržā kotētajos valsts uzņēmumos) sievietes ieņemtu 
40 % no direktoru bez izpildpilnvarām amatiem (vai 30 % no visiem direktoru amatiem). 
Izņēmums ir noteikts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un uzņēmumiem, kuros 
sieviešu īpatsvars darbinieku vidū ir mazāks par 10 %. Uzņēmumiem, kuros jau ir ieviesti 

                                               
1 Skatīt attiecīgi 2. un 3. lpp. 2010. un 2011. gada ziņojumos par subsidiaritāti un proporcionalitāti ((COM(2010)0547 un COM(2011)0344).
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valsts pasākumi, lai palielinātu sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, nav jāpiemēro jaunās 
darbā pieņemšanas un atlases procedūras, tomēr tās būs jāpiemēro, sākot ar 2018.–2020. gadu, 
ja nebūs sasniegts 40 % mērķis. Direktīvas projekts arī paredz noteikt īpašas uzraudzības un 
ziņošanas prasības biržā kotētajiem uzņēmumiem, lai panāktu ievērojamu progresu attiecībā 
uz sieviešu pārstāvības palielināšanu starp valdes izpildlocekļiem.

10. Direktīvas projekts paredz dalībvalstīs piemērot sankcijas, kas var būt administratīvi sodi 
vai direktora bez izpildpilnvarām iecelšanas vai ievēlēšanas anulēšana, kuru veic tiesu iestāde, 
ja ir pārkāpti valsts īstenošanas pasākumos minētās darbā pieņemšanas un atlases procedūras 
prasības. Nav skaidrs, vai sankcijas attiecas uz biržā kotētu uzņēmumu, kas ievēro procedūras 
prasības, bet līdz 2018.–2020. gadam nesasniedz 40 % mērķi.

Subsidiaritāte

11. Komisija norāda trīs pamatojumus rīcībai ES līmenī. Vispirms tā norāda, ka rīcība ES 
līmenī ir nepieciešama, jo dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, „nesasniegs pietiekamu 
ievērojamu progresu, lai līdz 2020. gadam vai pārskatāmā nākotnē panāktu dzimumu 
līdzsvarotāku pārstāvību uzņēmumu valdēs”.2 Ņemot vērā pašreizējās tendences dalībvalstīs, 
Komisija aprēķināja, ka līdz 2040. gadam visā ES nebūs nodrošināta 40 % sieviešu pārstāvība 
valdēs. Komisija uzsver pieaugošās atšķirības attiecībā uz dalībvalstu izmantotajām pieejām 
un piebilst:

„Lai gan dalībvalstīm ir juridiskas iespējas rīkoties, lai novērstu sieviešu nepietiekamu 
pārstāvību ekonomikas lēmumu pieņemšanā, vairākas dalībvalstis nav apliecinājušas gatavību 
vai saskaras ar uzņēmējdarbības aprindu pretestību rīkoties pēc savas iniciatīvas.”3

12. Dalībvalstu atšķirīgās pieejas ir otrs pamatojums rīcībai ES līmenī. Komisija norāda, ka 
dažādu regulatīvo pieeju izmantošana var negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu un radīt „praktiskus 
sarežģījumus”. Kā piemērus tā norāda grūtības, kas var rasties biržā kotētajiem uzņēmumiem, 
ja tie vēlas dibināt meitasuzņēmumus citā dalībvalstī, apvienoties vai iegādāties citu 
uzņēmumu vai noslēgt publiskā iepirkuma līgumu.4 Valdes amatu atlases procedūru un 
kvalifikācijas kritēriju pārredzamības trūkums var atturēt potenciālos kandidātus izmantot 
tiesības uz brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū un var ietekmēt ieguldītāju lēmumus.5 Turklāt 
kopēji minimālie standarti palīdz nodrošināt „līdzvērtīgus konkurences apstākļus”.6 Komisija 
piebilst:

„Dalībvalstis varētu vilcināties regulēt šo jomu pēc savas iniciatīvas, jo tās varētu apzināties 
risku, ka pašu uzņēmumi nonāk nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar uzņēmumiem no 
citām dalībvalstīm. Šis uzskats, ko pastiprina uzņēmējdarbības aprindu spiediens, ir būtisks 
šķērslis, kas liedz dalībvalstīm veikt atbilstošus pasākumus. Ir vajadzīga ES līmeņa iniciatīva 
šajā jomā, lai nodrošinātu salīdzināmu dzimumu līdztiesības līmeni Savienībā, kā noteikts ES 
līgumos.”7

13. Trešais pamatojums rīcībai ES līmenī ir tas, ka dzimumu līdztiesību skata plašākā sociālā 

                                               
2 Skatīt Komisijas ietekmes novērtējuma (ADD 1) 25. lpp.
3 Skatīt Komisijas ietekmes novērtējuma (ADD 1) 26. lpp.
4 Skatīt direktīvas projekta 12. apsvērumu 17. lpp.
5 Skatīt direktīvas projekta 13. apsvērumu 17. lpp. un Komisijas ietekmes novērtējuma (ADD 1) 27.–28. lpp.
6 Skatīt direktīvas projekta 14. apsvērumu 17. lpp.
7 Skatīt Komisijas ietekmes novērtējuma (ADD 1) 26. lpp.
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un ekonomiskā kontekstā attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020”. Komisija norāda, ka ir 
jāuzņemas skaidras saistības nodrošināt dzimumu līdztiesību, lai likvidētu šķēršļus sieviešu 
līdzdalībai darba tirgū un lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi līdz 
2020. gadam līdz 75 % palielināt nodarbinātības līmeni 20–64 gadu vecu vīriešu un sieviešu 
grupā. Komisija arī paredz, ka sieviešu pastiprināta līdzdalība augstākajās ekonomikas 
lēmumu pieņemšanas struktūrās vairāk pozitīvi ietekmēs ekonomiku kopumā, veicinot 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi.8 Tā norāda:

„Augsti kvalificētu sieviešu prasmju nepietiekama izmantošana ir ekonomikas izaugsmes 
potenciāla zudums. Pilnīga visu pieejamo cilvēkresursu izmantošana būs izšķirošs elements, 
lai risinātu ES demogrāfiskās problēmas, sekmīgi konkurētu globalizētajā ekonomikā un 
nodrošinātu salīdzinošu priekšrocību attiecībā pret trešām valstīm.”9

14. Visbeidzot saskaņā ar Komisijas analīzē sniegto informāciju mērķi palielināt sieviešu 
īpatsvaru biržā kotēto uzņēmumu valdēs

„var labāk sasniegt ar saskaņotu rīcību ES līmenī nekā ar valstu iniciatīvām, kam ir 
atšķirīga piemērošanas joma, mērķi un efektivitāte”.10

Subsidiaritātes principam neatbilstīgie regulas aspekti

15. Pārstāvju palāta uzskata, ka projekts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 
par saistītiem pasākumiem neatbilst Protokolā Nr. 2 Komisijai noteiktiem procesuālajiem 
pienākumiem vai neatkarīgajam subsidiaritātes principam turpmāk minēto iemeslu dēļ.

i) Būtisku procesuālo prasību neievērošana

16. Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 2 „jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam sīki 
izstrādātam ziņojumam, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un 
proporcionalitātes principam”. Prasība, ka leģislatīvā akta projektā ir jābūt iekļautam arī sīki 
izstrādātam ziņojumam, nozīmē, ka tam ir jābūt ietvertam Komisijas paskaidrojuma rakstā, 
kas ir leģislatīvā akta projekta daļa un kam ir jābūt tulkotam visās ES oficiālajās valodās. Tā 
kā tas ir tulkots visās ES oficiālajās valodās, sīki izstrādātā ziņojuma atbilstību subsidiaritātes 
(un proporcionalitātes) principam var novērtēt visās ES dalībvalstīs saskaņā ar 5. pantu 
Protokolā Nr. 2. Savukārt Komisijas ietekmes novērtējums nav iekļauts tiesību akta projektā 
un nav tulkots visās ES oficiālajās valodās.

17. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību11 lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas ES 
pilsoņu interesēs. Šā nosacījuma neievērošanu nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, bet gan 
pamatot, sniedzot pietiekami sīki izstrādātu un precīzu informāciju, lai Eiropas Savienības 
pilsoņi un viņu ievēlētie pārstāvji varētu izprast kvalitatīvo un kvantitatīvo pamatojumu tam, 
ka „Savienības mērķis ir labāk sasniedzams Savienības līmenī”, kā noteikts 5. pantā Protokolā 
Nr. 2. Atbildību par šo prasību ievērošanu uzņemas tā ES iestāde, kura ierosina tiesību aktus.

                                               
8 Skatīt direktīvas projekta 15. apsvērumu 17.–18. lpp.
9 Komisijas paskaidrojuma raksta 3. lpp.
10 Skatīt Komisijas ietekmes novērtējuma (ADD 1) 28. lpp.
11 5. pants
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18. Komisijas paskaidrojuma raksts un direktīvas projekta apsvērumi sīkāk pamato rīcību 
ES līmenī. Tomēr, kā norādīts turpmāk tekstā, mūsuprāt, Komisija nav sniegusi pietiekamu 
kvalitatīvu un kvantitatīvu pamatojumu rīcībai ES līmenī, ņemot vērā to, ka dalībvalstis jau ir 
veikušas pasākumus, lai palielinātu sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs. Šī nepilnība, uz 
kuru norāda Pārstāvju palāta, radās tāpēc, ka Komisija nevar izpildīt būtiskas procesuālās 
prasības, kas noteiktas 5. pantā Protokolā Nr. 2.

ii) Subsidiaritātes principa neievērošana

19. Subsidiaritātes testa pirmais nosacījums ir tāds, ka ES drīkst rīkoties tikai tad, „ja 
dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus ”.12

20. Komisija uzsver dalībvalstu atšķirīgās pieejas — dažas dalībvalstis nosaka saistošas 
kvotas, citas nosaka nesaistošus mērķus, ierosina brīvprātīgas, uzņēmējdarbības vadītas 
iniciatīvas, bet vēl citas dalībvalstis neveic nekādus pasākumus šajā jomā — un norāda, ka 
progress attiecībā uz dzimumu līdzsvarotāku pārstāvību uzņēmumu valdēs ir pārāk lēns. 
Tomēr Pārstāvju palāta norāda, ka pēdējā gada vai divu gadu laikā ir ieviesti daudzi valsts 
pasākumi, un uzskata, ka ir pāragri apgalvot, ka tie ir neefektīvi. Mūsuprāt, ir jāpagarina 
pārdomu un novērtēšanas periods, lai apzinātu efektīvos (un neefektīvos) pasākumus un 
sasniegto progresu, pirms secina, ka dalībvalstis nevēlas rīkoties vai ka to īstenotie pasākumi 
būs neefektīvi.

21. Komisija norāda uzņēmējdarbības aprindu pretestību kā iespējamo skaidrojumu tam, 
kāpēc dažas dalībvalstis varētu nevēlēties rīkoties, un atzinīgi vērtē rīcību ES līmenī, lai 
nodrošinātu „līdzvērtīgus konkurences apstākļus”. Tomēr galvenokārt analīzē, kas ir 
Komisijas priekšlikuma pamatā, ir noteikts, cik svarīgi ir valdēs nodrošināt dzimumu lielāku 
daudzveidību, lai uzlabotu uzņēmumu pārvaldību un darbības rezultātus. Tāpēc ir vairāki 
iemesli dalībvalstīm rīkoties atsevišķi, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs un 
lai nodrošinātu konkurences priekšrocības.

22. Saskaņā ar subsidiaritātes testa otro nosacījumu ir vajadzīgi pierādījumi tam, ka ir labāks 
veids, kā nodrošināt dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, ņemot vērā darbības jomu un 
ietekmi, rīkojoties ES līmenī. Komisija norāda, ka rīcība ES līmenī ir pamatota, jo atšķirīgu 
regulatīvo pieeju izmantošana var radīt „praktiskus sarežģījumus”, kas var negatīvi ietekmēt 
iekšējo tirgu. Tā min tādus piemērus kā iespēju, ka ar uzņēmumu, kurā ir pārāk maz direktoru 
sieviešu, var nenoslēgt publiskā iepirkuma līgumus vai šādam uzņēmuma var būt grūti 
nodibināt meitas uzņēmumu citā dalībvalstī. Uzņēmumu valdes darbā pieņemšanas un atlases 
procedūru pārredzamības trūkums var arī ierobežot pārvietošanās brīvību iekšējā tirgū un 
ietekmēt pamatu, atbilstoši kuram pieņem ieguldītāju lēmumus. Teorētiski visi šie varianti ir 
iespējami, tomēr, mūsuprāt, Komisijai vajag daudz pamatotākus pierādījumus problēmām 
iekšējā tirgū, pirms apgalvot, ka rīcība ES līmenī ir pamatota, lai saskaņotu valstu atšķirīgās 
pieejas.

23. Komisija arī norāda, ka, palielinot sieviešu pārstāvību un darbu amatos, kas saistīti ar 
augstākā līmeņa ekonomikas lēmumu pieņemšanu, varētu vairāk pozitīvi ietekmēt sieviešu 

                                               
12 Skatīt LES 5. panta 3. punktu.
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pārstāvību darba tirgū un palīdzēt sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi 
nodarbinātības jomā. Nav skaidrs, kāpēc Eiropadome noteica, ka šādi tiesību akti ir 
nepieciešami vai vēlami, lai sasniegtu pamatmērķi. Turklāt, kā norādīts iepriekš, mūsuprāt, ir 
pāragri apgalvot, ka Komisijas ierosinātā rīcība ES līmenī noteikti ir vienīgais vai vislabākais 
veids, kā sasniegt pamatmērķi.

Secinājums

24. Minēto iemeslu dēļ Pārstāvju palāta secina, ka šajā priekšlikumā subsidiaritātes princips 
nav ievērots.

Eiropas Kontroles komiteja, 23. ziņojums, 2012.–2013. gada sēde

Dzimumu līdzsvars uzņēmumu valdēs

Pamatinformācija

1.1. Romas līgumā, ko parakstīja 1957. gadā un ar ko dibināta Eiropas Ekonomikas kopiena, 
ir noteikts ļoti svarīgs princips, kas paredz vienādi atalgot par vienādu darbu, un kopš tā laika 
dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām.1 ES līgumi paredz vispārējas ES saistības 
censties novērst nevienlīdzību un veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību visās jomās, kas 
attiecas uz ES.2 Turklāt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 157. panta 3. punktā 
ir izvirzīts īpašs noteikums, kas paredz pieņemt pasākumus,

„lai nodrošinātu to, ka nodarbinātības un profesiju jautājumos ir ievērots princips, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, tostarp arī princips, 
ka tie par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu”.

A dokuments — paziņojums

1.2. Komisijas paziņojumā ir aprakstīts, kā ES tiesību akti, Tiesas judikatūra un ES 
finansējums un rīcības programmas ir palīdzējuši veicināt dzimumu līdztiesību. Jaunais 
Komisijas sastāvs 2010. gada martā pieņēma Sieviešu hartu, kas paredz pastiprināt dzimumu 
aspektu visās politikas jomās, kuras ir ieviestas tās darbības laikā, un veikt īpašus pasākumus, 
lai sekmētu dzimumu līdztiesību. Komisijas stratēģijā sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2010.–
2015. gadam ir uzsvērts, ka ir jāpalielina sieviešu īpatsvars vadošos amatos. Padome 
2011. gada martā pieņēma Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu 2011.–2020. gadam, kas 
paredz rīkoties „dalībvalstu un, vajadzības gadījumā, Savienības līmenī”, lai sekmētu sieviešu 
lielāku līdzdalību politikā un ekonomikā un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesā visos līmeņos un visās jomās, lai pilnīgi izmantotu visu pieejamo talantu 
kopumu. Šis pakts palīdz likvidēt šķēršļus sieviešu līdzdalībai darba tirgū, un tas ir viens no 
daudziem instrumentiem, lai atbalstītu stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi līdz 
2020. gadam sieviešu nodarbinātību palielināt līdz 75 %.

1.3. Paziņojumā ir norādīts, ka, lai gan ir bijušas šīs iniciatīvas un iepriekšēji mēģinājumi 

                                               
1Skatīt Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu.
2Skatīt 8. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību.
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veikt pārmaiņas, pieņemot nesaistošus Padomes ieteikumus, tomēr vadošos amatos joprojām 
pastāv dzimumu nelīdzsvarotība:

„Visā ES uzņēmumu valdēs pašreiz dominē viens dzimums: 86,3 % valdes locekļu ir vīrieši, 
bet tikai 13,7 % valdes locekļu ir sievietes (15 % to direktoru vidū, kuriem nav 
izpildpilnvaru). 96,8 % priekšsēdētāju ir vīrieši, bet tikai 3,2 % — sievietes.”3

1.4. Tajā ir uzsvērts ļoti mazais progress pēc Komisijas 2011. gada martā sāktā „Sievietes 
mūsu uzņēmuma valdē — solījums Eiropai” aicinājuma biržā kotētajiem uzņēmumiem 
brīvprātīgi apņemties līdz 2015. gadam palielināt sieviešu pārstāvību šo uzņēmumu valdēs 
līdz 30 % un līdz 2020. gadam — līdz 40 %,4 un ir uzsvērts arī Eiropas Parlamenta spiediens 
noteikt kvotas un saistošus tiesību aktus, ja brīvprātīgi pasākumi būs neefektīvi. Komisija 
aprēķināja, ka pašreizējā tempā ES uzņēmumi nodrošinās līdzsvarotu dzimumu pārstāvību 
uzņēmumu valdēs vairāk nekā pēc 40 gadiem. Tā apgalvo, ka likumdošanas iniciatīva ir 
vajadzīga ne tikai tāpēc, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru biržā kotēto uzņēmumu valdēs, bet 
arī tāpēc, lai nodrošinātu „strukturālas un neatgriezeniskas” pārmaiņas.5 Citas darbības, kas 
apstiprina ES tiesību aktus, ir šādas:

 sagatavot vadošo darbinieku meklēšanas un atlases uzņēmumu brīvprātīgu rīcības 
kodeksu, kurā uzmanība pievērsta dzimumu daudzveidībai un paraugpraksei;

 pieņemt politikas norādes par darba, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanas 
pasākumiem;

 cieši uzraudzīt panākto attiecībā uz stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķa par sieviešu 
līdzdalību darba tirgū sasniegšanu;

 veicināt informētību par uzņēmējdarbības un ekonomisko argumentāciju attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību un izplatīt paraugpraksi;

 vākt salīdzināmus datus, lai palīdzētu kontrolēt sasniegumus attiecībā uz dzimumu 
līdzdalību amatos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu; kā arī

 veicināt izmaksu ziņā pieejamas un kvalitatīvas bērnu aprūpes iespējas 
nodrošināšanu.6

B dokuments — direktīvas projekts

1.5. Direktīvas projekta mērķis ir uzlabot dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Lai gan 
projektā ir izmantots dzimumneitrāls formulējums un visā dokumentā ir minēts nepietiekami 
pārstāvētais dzimums, apsvērumos ir skaidri norādīts, ka mērķis ir palielināt sieviešu 
pārstāvību valdēs, lai:

 nodrošinātu sieviešu un vīriešu efektīvu līdztiesību un samazinātu sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeņa un atalgojuma atšķirības;

 efektīvi izmantotu cilvēkkapitālu (60 % universitāšu absolventu ir sievietes) un lai 
veicinātu atdevi no valsts ieguldījumiem izglītībā, kā arī

 uzlabotu uzņēmumu pārvaldību ar plašāku pozitīvu ietekmi uz finansiālās darbības 
rezultātiem un rentabilitāti un ekonomikas izaugsmi.

                                               
3 Skatīt paziņojuma 5. lpp.
4 Šo solījumu ir parakstījuši tikai 24 uzņēmumi (skatīt 6. lpp. ADD 1).
5 Skatīt paziņojuma 6. lpp.
6Skatīt paziņojuma 15.–17. lpp.
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Direktīvas projekta darbības joma

1.6. Direktīvas projekts attiecas tikai uz biržā kotētajiem uzņēmumiem (Apvienotajā 
Karalistē — uz Londonas biržā kotētajiem uzņēmumiem), bet tas neattiecas uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.7 Tas ir tāpēc, ka biržā kotētajiem uzņēmumiem „ir īpaša ekonomiskā 
nozīme, atpazīstamība un ietekme” un tie nosaka standartus daudzās ekonomikas jomās. 
Komisija arī norāda, ka biržā kotēto uzņēmumu sabiedriskais raksturs attaisno to, ka 
„sabiedrības interesēs” šie uzņēmumi tiek lielākā mērā regulēti.8

Procesuālās prasības attiecībā uz direktoru bez izpildpilnvarām darbā pieņemšanas 
procesu

1.7. Attiecībā uz kvalifikācijas kritērijiem un atlases procedūrām direktoru bez 
izpildpilnvarām pieņemšanai darbā direktīvas projekts paredz ieviest jaunas procesuālās 
prasības, kuras attiecas uz visām valdes sistēmām9 un kuru mērķis ir nodrošināt to, lai 
dzimumu nelīdzsvarotības gadījumā uzņēmumu valdē līdz 2020. gada janvārim (vai līdz 
2018. gadam biržā kotētajos valsts uzņēmumos) līdz 40 % palielinātu to amatu bez 
izpildpilnvarām īpatsvaru, kurus ieņem nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvji. Komisija 
izpilddirektoru un direktoru bez izpildpilnvarām nozīmes atšķirības pamato, atsaucoties uz 
proporcionalitātes principu. Tā norāda, ka var būt lielāks atbilstoši kvalificētu to personu loks, 
kuras var veikt direktoru bez izpildpilnvarām uzraudzības funkcijas, un ka tāpēc uzņēmumiem 
būs vieglāk nodrošināt lielāku dzimumu daudzveidību valdēs, šo noteikumu attiecinot uz 
direktoriem bez izpildpilnvarām. Tomēr, piemērojot šīs prasības attiecībā uz izpilddirektoru 
pieņemšanu darbā, to varētu uzskatīt par iejaukšanos uzņēmuma ikdienas vadībā.10

1.8. Jaunās procesuālās prasības attiecas tikai uz biržā kotētajiem uzņēmumiem, kuros viena 
dzimuma īpatsvars direktoru bez izpildpilnvarām amatā ir mazāks par 40 %. Šajā saistībā 
direktīvas projekta 4. panta 1. punktā ir teikts, ka darbiniekus šajos amatos ieceļ,
„pamatojoties uz kvalifikācijas salīdzinošo analīzi pēc iepriekš noteiktiem, skaidriem, neitrāli 
formulētiem un viennozīmīgiem kritērijiem”.

1.9. Papildus šiem kvalifikācijas kritērijiem 4. panta 3. punktā ir ieviests priekšrocības 
noteikums. Saskaņā ar to dalībvalstis nodrošina, ka
„direktoru bez izpildpilnvarām atlasē priekšroka tiek dota nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
kandidātam, ja šis kandidāts ir līdzvērtīgi kvalificēts kā pretējā dzimuma kandidāts attiecībā 
uz piemērotību, kompetenci un profesionālo sniegumu, ja vien par labu pretējā dzimuma 
kandidātam neliecina objektīvs novērtējums, ņemot vērā visus īpašos kritērijus attiecībā uz 
atsevišķiem kandidātiem”.

1.10. Neizraudzītais kandidāts var pieprasīt atklāt atlases kvalifikācijas kritērijus, šo kritēriju 
objektīvu salīdzinošo novērtējumu un, vajadzības gadījumā, apsvērumus, kas liecināja par 
labu pretējā dzimuma kandidātam. Ja, ņemot vērā šo informāciju, ir pietiekami daudz faktisku 
pierādījumu, lai uzskatītu, ka neizraudzītais kandidāts bija līdzvērtīgi kvalificēts attiecīgajam 

                                               
7Izņēmums attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuros nodarbināts mazāk par 250 personām un kuru gada apgrozījums 
nepārsniedz EUR 50 miljonus vai kuru ikgadējā bilance nepārsniedz EUR 43 miljonus.
8Skatīt direktīvas projekta 17. apsvērumu 18. lpp.
9Unitārā sistēmā izpilddirektoru un direktoru bez izpildpilnvarām vadības un uzraudzības funkcijas ir apvienotas; divējādā sistēmā ir 
atsevišķa izpilddirektoru valde un atsevišķa direktoru bez izpildpilnvarām uzraudzības padome.
10  Skatīt direktīvas projekta 20. apsvērumu 18. lpp.
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amatam, atbildību uzņemas uzņēmums un tam ir jāpierāda, ka priekšrocības noteikums tika 
piemērots pareizi.

1.11. Komisija uzsver, ka 4. panta 3. punktā minētais priekšrocības noteikums ir savietojams 
ar Tiesas judikatūru attiecībā uz pozitīvu rīcību, kas paredz ievērot šādu nosacījumu kopumu:

 viens dzimums attiecīgajā nozarē ir nepietiekami pārstāvēts (šajā gadījumā sievietes);
 sieviete kandidāte ir līdzvērtīgi kvalificēta attiecībā uz piemērotību, kompetenci un 

profesionālo sniegumu;
 priekšroku sievietei kandidātei nedrīkst dot automātiski un bez nosacījumiem, bet 

priekšroku nepiešķir, ja iemesli, kas ir specifiski konkrētajam vīrietim kandidātam, 
liek izšķirties par labu šim kandidātam, kā arī

 visi kandidāti tiek objektīvi novērtēti.

Kāpēc mērķis ir nodrošināt 40 % nepietiekami pārstāvētā dzimuma īpatsvaru 
uzņēmumu valdēs?

1.12. Komisija atsaucas uz akadēmiskiem pētījumiem, saskaņā ar kuriem ir jānodrošina 
vismaz 30 % sieviešu īpatsvara „kritiskā masa”, lai mainītu priekšstatu par formālu iecelšanu 
un lai panāktu būtiskas un ilgtspējīgas pārmaiņas uzņēmumu valdēs. Tomēr tā norāda, ka šis 
pasākums var būt pārāk stingrs, ja neņem vērā to, cik liela ir valde (vidēji 6,89 valdes locekļi 
bez izpildpilnvarām biržā kotētos uzņēmumos, izņemot MVU), un kopējo sieviešu īpatsvaru 
direktoru amatā. Nosakot mērķi nodrošināt 40 % nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
pārstāvību, varētu būt vieglāk sasniegt „kritisko masu” attiecībā uz sieviešu kopējo skaitu un 
procentuālo īpatsvaru uzņēmuma valdē. Tomēr Komisija piebilst:
„Atbilstošu robežvērtību, sasniedzot noteikto mērķi un vismaz 30 % sieviešu īpatsvara 
„kritisko masu”, nosaka atbilstoši politiskam lēmumam, ņemot vērā (..) proporcionāli dažādu 
ietekmi.”11

1.13. Komisijas ietekmes novērtējumā ir norādīts, ka tajās dalībvalstīs, kurās ir pieņemti 
tiesību akti par valsts kvotām, 40 % ir visbiežāk minētā robežvērtība.12

1.14. Direktīvas projekta 4. panta 7. punktā ir noteikta elastības pakāpe, ļaujot dalībvalstīm 
uzskatīt, ka 40 % mērķis ir sasniegts, ja biržā kotētie uzņēmumi var pierādīt, ka nepietiekami 
pārstāvētā dzimuma valdes locekļi ieņem vismaz vienu trešo daļu no visiem direktoru 
amatiem (izpilddirektori un direktori bez izpildpilnvarām).

Izņēmumi saistībā ar procesuālo prasību piemērošanu attiecībā uz direktoru bez 
izpildpilnvarām pieņemšanu darbā

1.15. Ir divi galvenie izņēmumi. Pirmkārt, saskaņā ar 4. panta 6. punktu dalībvalstis var 
piemērot izņēmumu attiecībā uz tiem biržā kotētajiem uzņēmumiem, kuros viena dzimuma 
īpatsvars darbinieku vidū ir mazāks par 10 % (ņemot vērā to, ka, iespējams, būs mazāk 
atbilstoši kvalificētu kandidātu starp nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātiem). Otrkārt, 
saskaņā ar 8. panta 3. punktu dalībvalstis, kuras jau ir veikušas valsts līmeņa pasākumus, lai 
nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdzsvarotāku pārstāvību starp direktoriem bez 

                                               
11Skatīt 9., 16., 37. un 38. lpp. ADD 1.
12Skatīt 49.–53. lpp. ADD 2. Francijā un Spānijā ir noteikta 40 % kvota; Beļģijā, Itālijā un Nīderlandē ir noteikta 30 % vai 33 % kvota.
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izpildpilnvarām, var apturēt procedūras prasību piemērošanu (tostarp priekšrocības 
noteikumu), ja, īstenojot šos pasākumus, līdz 2020. gadam var sasniegt 40 % mērķi (vai līdz 
2018. gadam — biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem). Prasību piemērošanu var apturēt uz 
laiku — biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem līdz 2018. gadam un citiem biržā kotētajiem 
uzņēmumiem līdz 2020. gadam —, un dalībvalstīm ir jāiesniedz periodiski ziņojumi (pirmais 
ziņojums ir jāiesniedz 2017. gadā), lai pierādītu, ka valsts pasākumi dod „konkrētus 
rezultātus”.13

Pasākumi, lai palielinātu dzimumu līdzsvaru izpilddirektoru amatā

1.16. Direktīvas projektā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina tas, lai biržā kotētie 
uzņēmumi uzņemtos atsevišķas saistības attiecībā uz „līdzsvarotas abu dzimumu pārstāvības 
izpilddirektoru vidū panākšanu” līdz 2020. gadam (vai līdz 2018. gadam biržā kotētajos valsts 
uzņēmumos).14 Biržā kotētajiem uzņēmumiem ir jāapraksta progress attiecībā uz šo saistību 
izpildi un mērķi nodrošināt 40 % pārstāvību direktoru bez izpildpilnvarām amatā un ir 
jāiesniedz valsts kompetentajai iestādei gada pārskats, kā arī minētā informācija jāpublicē 
savā tīmekļa vietnē. Lai gan direktīvas projektā nav aprakstīta saistību būtība un darbības 
joma, apsvērumos ir teikts, ka tos nosaka tādā līmenī, lai uzņēmums varētu pierādīt, ka ir 
sasniegts „ievērojams progress attiecīgā uzņēmuma pašreizējā situācijā.”15 Ja progress ir 
nepietiekams, uzņēmumiem tas ir jāpaskaidro un jānosaka, kādus pasākumus ir paredzēts 
veikt, lai ievērotu prasības.

1.17. Direktīvas projektā ir noteikts, ka valsts vienlīdzības iestādēm (Vienlīdzības un 
cilvēktiesību komisija Apvienotajā Karalistē) būs svarīga nozīme attiecībā uz dzimumu 
pārstāvības līdzsvara veicināšanu, analīzi, sekmēšanu un atbalstu un progresa uzraudzību 
biržā kotēto uzņēmumu valdēs.

Sankcijas

1.18. Saskaņā ar direktīvas projektu dalībvalstīm ir jānodrošina efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas. Tās var būt administratīvi sodi vai direktora bez izpildpilnvarām 
iecelšanas vai ievēlēšanas anulēšana, ko veic tiesu iestāde, ja ir pārkāpti valsts īstenošanas 
pasākumos minētās darbā pieņemšanas un atlases procedūras prasības.

Citi noteikumi

1.19. Direktīvas projektā ir paredzēta minimāla saskaņošana, lai nodrošinātu dzimumu 
līdzsvarotāku pārstāvību uzņēmumu valdēs. Tajā ir īpaši uzsvērts, ka dalībvalstis var ieviest 
labvēlīgākus noteikumus, ja vien tie neveicina nepamatotu diskrimināciju un nekavē iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību.16

1.20. Direktīvas projekts stājas spēkā divus gadus pēc tās oficiālas pieņemšanas, un 
                                               
13Skatīt direktīvas projekta 9. panta 2. punktu.
14 Skatīt direktīvas projekta 5. panta 1. punktu.
15 Skatīt direktīvas projekta 33. apsvērumu 21. lpp. 
16 Direktīvas projekta 7. pants.



CM\923974LV.doc 13/20 PE504.011v01-00

LV

dalībvalstīm pirmais progresa ziņojumu par veikto pasākumu efektivitāti ir jāiesniedz 
2017. gada janvārī. Saskaņā ar „turpināmības klauzulu” šī direktīva ir spēkā līdz 2028. gada 
beigām. Tomēr pēc direktīvas visaptverošas pārskatīšanas, kas jāpabeidz līdz 2021. gada 
beigām, Komisija var ieteikt pagarināt direktīvas darbības laiku.

Pamatojums rīcībai ES līmenī

1.21. Komisija norāda trīs pamatojumus rīcībai ES līmenī. Pirmkārt, tā norāda, ka rīcība ES 
līmenī ir nepieciešama, jo dalībvalstis, kas rīkojas atsevišķi „nesasniegs pietiekamu 
ievērojamu progresu, lai līdz 2020. gadam vai pārskatāmā nākotnē panāktu dzimumu 
līdzsvarotāku pārstāvību uzņēmumu valdēs”.17 Ņemot vērā pašreizējās tendences dalībvalstīs, 
Komisija aprēķināja, ka līdz 2040. gadam visā ES nebūs nodrošināta 40 % sieviešu pārstāvība 
valdēs. Komisija uzsver pieaugošās atšķirības attiecībā uz dalībvalstu izmantotajām pieejām 
un piebilst:

„Lai gan dalībvalstīm ir juridiskas iespējas rīkoties, lai novērstu sieviešu nepietiekamu 
pārstāvību ekonomikas lēmumu pieņemšanā, daudzas dalībvalstis nav apliecinājušas gatavību 
vai saskaras ar uzņēmējdarbības aprindu pretestību rīkoties pēc savas iniciatīvas.”18

1.22. Dalībvalstu atšķirīgās pieejas ir otrs pamatojums rīcībai ES līmenī. Komisija norāda, ka 
dažādu regulatīvo pieeju izmantošana var negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu un radīt „praktiskus 
sarežģījumus”. Kā piemērus tā min grūtības, kas var rasties biržā kotētajiem uzņēmumiem, ja 
tie vēlas dibināt meitasuzņēmumus citā dalībvalstī, apvienoties vai iegādāties citu uzņēmumu 
vai noslēgt publiskā iepirkuma līgumu.19 Valdes amatu atlases procedūru un kvalifikācijas 
kritēriju pārredzamības trūkums var atturēt potenciālos kandidātus izmantot tiesības uz brīvu 
pārvietošanos iekšējā tirgū un var ietekmēt ieguldītāju lēmumus.20 Turklāt kopēji minimālie 
standarti palīdz nodrošināt „līdzvērtīgus konkurences apstākļus”.21 Komisija piebilst:
„Dalībvalstis varētu vilcināties regulēt šo jomu pēc savas iniciatīvas, jo tās varētu apzināties 
risku, ka pašu uzņēmumi nonāk nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar uzņēmumiem no 
citām dalībvalstīm. Šis uzskats, ko pastiprina uzņēmējdarbības aprindu spiediens, ir būtisks 
šķērslis, kas liedz dalībvalstīm veikt atbilstošus pasākumus. Ir vajadzīga ES līmeņa iniciatīva 
šajā jomā, lai nodrošinātu salīdzināmu dzimumu līdztiesības līmeni Savienībā, kā noteikts ES 
līgumos.”22

1.23. Trešais pamatojums rīcībai ES līmenī ir tāds, ka dzimumu līdzsvara jomā ņem vērā 
vispārējo sociālo un ekonomisko situāciju attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020” Komisija 
norāda, ka ir vajadzīga viennozīmīga apņemšanās par labu dzimumu līdzsvaram, lai likvidētu 
šķēršļus sieviešu līdzdalībai darba tirgū un lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi 
līdz 2020. gadam palielināt nodarbinātības līmeni 20–64 gadu vecu vīriešu un sieviešu grupā 
līdz 75 %. Komisija arī paredz, ka sieviešu pastiprināta līdzdalība augstākajās ekonomikas 
lēmumu pieņemšanas struktūrās vairāk pozitīvi ietekmēs ekonomiku kopumā, veicinot 

                                               
17 Skatīt 25. lpp. ADD 1.
18 Skatīt 26. lpp. ADD 1.
19 Skatīt direktīvas projekta 12. apsvērumu 17. lpp.
20 Skatīt direktīvas projekta 13. apsvērumu 17. lpp. un 27. un 28. lpp. ADD 1. 
21

Skatīt direktīvas projekta 14. apsvērumu 17. lpp.
22

Skatīt 26. lpp. ADD 1.
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Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi.23 Tā norāda: 

„Augsti kvalificētu sieviešu prasmju nepietiekama izmantošana ir ekonomikas izaugsmes 
potenciāla zudums. Pilnīga visu pieejamo cilvēkresursu izmantošana būs izšķirošs elements, 
lai risinātu ES demogrāfiskās problēmas, sekmīgi konkurētu globalizētajā ekonomikā un 
nodrošinātu salīdzinošu priekšrocību attiecībā pret trešām valstīm.”24

1.24. Saskaņā ar Komisijas analīzē sniegto informāciju mērķi nodrošināt lielāku dzimumu 
līdzsvaru biržā kotēto uzņēmumu valdēs
„var labāk panākt ar saskaņotu rīcību ES līmenī nekā ar valstu iniciatīvām, kam ir atšķirīga 
piemērošanas joma, mērķi un efektivitāte”.25

Samērīgums

1.25. Komisija norāda, ka nesaistoši Padomes ieteikumi un citas ES un valsts līmeņa 
iniciatīvas nav palīdzējušas sasniegt mērķi attiecībā uz dzimumu līdzsvara uzlabošanu 
ekonomikas lēmumu pieņemšanā, un norāda to kā pamatojumu tam, lai ierosinātu ierobežotu 
saskaņošanas pasākumu attiecībā uz izmērojama un ilgtspējīga progresa sasniegšanu, tomēr 
„neskarot privātu uzņēmumu un tirgus ekonomikas darbību”.26 Tā īpaši uzsver:

 pasākumus nozarēs, kurās sievietes ir nepietiekami pārstāvētas;

 direktīvas projekta ierobežoto darbības jomu (kas nosaka kvantitatīvus mērķus tikai attiecībā 
uz 40 % pārstāvību starp biržā kotēto uzņēmumu valdes locekļiem bez izpildpilnvarām);

 izņēmumu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem;

 mērķi nodrošināt 40 % pārstāvību, kas ir pietiekami drosmīgs, lai faktiski nodrošinātu 
līdzsvaru (nevis dzimumu pilnīgu paritāti), ja nav pārmērīgi ierobežota akcionāru un 
uzņēmumu brīvība izvēlēties kandidātu;

 dalībvalstu iespēju ņemt vērā valsts tiesību aktus uzņēmējdarbības jomā un uzņēmumu valdes 
locekļu darbā pieņemšanas praksi, lai noteiktu, kā sasniegt mērķi nodrošināt 40 % pārstāvību 
un ievērot noteikumus attiecībā uz ziņošanu par uzņēmuma rezultātiem;

 reālu termiņu, lai sasniegtu mērķi dzimumu līdzsvara jomā;

 izvairīšanos no stingrām kvotām — uzņēmumi var pamatot, kāpēc nav sasniegts mērķis 
nodrošināt 40 % pārstāvību, ja trūkst atbilstoši kvalificētu kandidātu, kā arī

 „turpināmības klauzulas” iekļaušanu, lai uzsvērtu šīs direktīvas pagaidu raksturu.27

Valdības viedoklis

                                               
23 Skatīt direktīvas projekta 15. apsvērumu 17. un 18. lpp.
24 Komisijas paskaidrojuma raksta 3. lpp.
25 Skatīt 28. lpp. ADD 1.
26 Skatīt 10. lpp. Komisijas paskaidrojuma rakstā, kas pievienots direktīvas projektam.
27Skatīt 9., 29., 61. un 62. lpp. ADD 2.
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1.26. Ministre darba attiecību un patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ministre sieviešu tiesību 
jomā (Jo Swinson) norāda, ka Komisija iesniedza pārskatītu priekšlikumu pēc ziņojumiem par to, ka 
komisāru kolēģijas viedokļi dalās attiecībā uz galveno mērķi noteikt obligātas kvotas sieviešu 
pārstāvībai uzņēmumu valdēs. Viņa apgalvo, ka vairākas dalībvalstis ļoti iebilda pret obligātu ES 
kvotu ieviešanu, kad Nodarbinātības un sociālo lietu padome šo jautājumu pirmo reizi izskatīja 
2012. gada februārī. Turpretī Eiropas Parlamenta rezolūcijās, kuras pieņēma 2011. gada jūlijā un 
2012. gada martā, ir uzsvērts nepietiekams progress attiecībā uz līdzsvarotāku dzimumu pārstāvību 
uzņēmumu valdēs un ir ierosināts noteikt saistošu 30 % kvotu, kas jāsasniedz līdz 2015. gadam, un 
40 % kvotu, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam.

1.27. Ministre apliecina valdības apņemšanos palielināt sieviešu īpatsvaru direktoru amatā, lai 
nodrošinātu lielāku dzimumu daudzveidību un efektīvāku darbu valdēs. Turpinājuma viņa saka:

„Mēs strādājam ar uzņēmumiem, lai samazinātu šķēršļus, kas liedz sievietēm pilnīgi izmantot savu 
potenciālu, un lai mainītu attieksmi uzņēmumos. Mūsuprāt, uzņēmējdarbības vidē ir jāsaprot un jāņem 
vērā vajadzīgās pārmaiņas un bailes, ka stingri pasākumi, piemēram, obligātas robežvērtības, regulas 
un tiesību akti, nepalīdzēs sasniegt noteiktos mērķus, bet radīs vairāk šķēršļu (nevis tos samazinās) 
sievietēm un padarīs darbu valdēs mazāk efektīvu.”28

1.28. Lai gan ministre atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu nenoteikt obligātas kvotas sieviešu 
pārstāvībai valdēs, viņa pauž bažas, ka

„būtībā šī direktīva attiecas uz to pašu — uz kvotām”.29

1.29. Turpinājuma viņa saka:

„Apvienotās Karalistes valdība uzskata, ka, nosakot kvotas vai obligātus mērķus, nevar atrisināt šo 
problēmu un tas var izrādīties neefektīvi.”

„Lielākā daļa sieviešu neatbalsta kvotu noteikšanu, jo viņas uztrauc tas, ka viņas būs tikai formāli 
ieceltas amatā vai ka valde viņu viedokli neņems vērā. Viņas vēlas iekļūt valdē savu nopelnu dēļ un to, 
lai viņu smagais darbs tiktu novērtēts un lai viņas ieceltu amatā kā vislabāko kandidātu, un viņas vēlas, 
lai visi saprot, ka tieši tāpēc viņas iecēla attiecīgajā amatā. Nosakot kvotas, pastāv risks, ka tās 
nelabvēlīgi ietekmēs sievietes un viņu darbu.”30

Valdības novērtējums attiecībā uz direktīvas projekta saturu

1.30. Ministre norāda, ka šis direktīvas projekts attiecas aptuveni uz 950 uzņēmumiem Apvienotajā 
Karalistē, un piebilst:

„Kopš 2012. gada 1. marta Apvienotajā Karalistē ir sasniegti labi rezultāti attiecībā uz sieviešu 
īpatsvaru amatos bez izpildpilnvarām; 49 % no jaunajiem FTSE 100 uzņēmumiem un 44 % no FTSE
250 uzņēmumiem direktori bez izpildpilnvarām ir sievietes. Pašlaik mēs strādājam pie tā, lai sekmētu 
vadošo darbinieku plūsmu, lai nodrošinātu sieviešu ilgtspējīgu īpatsvaru vadošos amatos.”31

                                               
28Skatīt 24. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
29Skatīt 38. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
30Skatīt 39. un 40. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
31Skatīt 26. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
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1.31. Viņa atzinīgi vērtē priekšlikumu noteikt izņēmumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, tomēr 
norāda, ka valdība vēl nav noskaidrojusi, cik biržā kotētajiem uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē 
būtu izdevīgs šāds izņēmums.

1.32. Ministre skaidro, ka Apvienotajā Karalistē nav nošķirti tiesību akti izpilddirektoriem un 
direktoriem bez izpildpilnvarām un ka, nošķirot tos, sākumā tam būtu „ievērojamas tiesiskas sekas”, jo 
īpaši attiecībā uz akcionāru nozīmi „sava” uzņēmuma vadības iecelšanā. Viņa norāda, ka direktīvas 
projektā ir minēti noteikumi, kas paredz, ka dalībvalstīm darbā pieņemšanas un atlases procedūras ir 
jāpiemēro, ieceļot visus direktorus. Tādējādi Apvienotā Karaliste varētu atsaukties uz direktīvas 
projekta 4. panta 7. punktu, kas paredz, ka mērķis nodrošināt 40 % pārstāvību ir sasniegts, ja sievietes 
ieņem vienu trešdaļu no visiem direktoru amatiem. Tomēr ministre uzskata, ka ir daudz neskaidrību 
par to, kā 4. pants ietekmēs Apvienotās Karalistes tiesību aktus uzņēmējdarbības jomā.

„Mēs saprotam, ka mērķis nav ieviest kvotas per se, tomēr nav skaidrs, vai uzņēmumiem var noteikt 
sankcijas, ja netiek sasniegts mērķis nodrošināt 40 % pārstāvību, lai gan tika ievērotas visas attiecīgās 
procedūras.”32

1.33. Ministre norāda, ka mērķis nodrošināt 40 % pārstāvību visos direktoru amatos bez 
izpildpilnvarām, kā noteikts direktīvas projekta 4. panta 1. punktā, radītu „nopietnas problēmas” 
valdībai un uzņēmumiem. Turpinājuma viņa saka:

„Saskaņā ar pašreizējiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem dzimumu līdztiesības jomā uzņēmumi 
var izvēlēties iecelt līdzvērtīgi kvalificētu nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātu, tomēr šis 
nosacījums nav obligāts un tāda nevar būt uzņēmuma politika (2010. gadā pieņemtā Vienlīdzības 
likuma 159. nodaļa par pozitīvu rīcību attiecībā uz pieņemšanu darbā un paaugstināšanu amatā). Šajā 
priekšlikumā ir noteikts, ka šāda pozitīvā rīcība uzņēmumiem ir obligāta, un tāpēc tas ir pretrunā 
Apvienotās Karalistes tiesību aktiem, kuru mērķis bija nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūrai pozitīvas rīcības jomā, skaidri norādot, kas ir atļauts, neradot prettiesisku diskrimināciju.
Bažas rada arī tas, kā saskaņā ar šo modeli tiktu ņemts vērā akcionāru viedoklis.”33

1.34. Ministre norāda, ka 5. pantā minētā prasība dalībvalstīm nodrošināt, lai biržā kotētie 
uzņēmumi noteiktu mērķi uzlabot dzimumu līdzsvaru izpilddirektoru amatā, ir pretrunā brīvprātības 
principam, kas līdz šim bija spēkā Apvienotajā Karalistē atbilstoši Ebersohas (Abersoch) Lorda Davies
2011. gada pārskatam par šķēršļiem, kuri liedz sievietēm strādāt vadošā amatā uzņēmumā. Lai gan 
daži uzņēmumi jau ir publicējuši informāciju par dzimumu daudzveidību, viņa uzskata, ka ir 
nepieciešami sīkāk izstrādāti īstenošanas tiesību akti. Tiesību akti būtu jāpieņem arī attiecībā uz 
6. pantu par sankcijām. Ministre uzsver šā nosacījuma neprecizitātes, norādot, ka nav skaidrs, vai 
sankcijas piemēro par darbā pieņemšanas un atlases procedūras prasību neievērošanu attiecībā uz 
valdes amatu kandidātiem vai gadījumā, ja netiek sasniegts mērķis nodrošināt 40 % pārstāvību (pat 
tad, ja tiek ievērotas procedūras prasības).

1.35. Ministre norāda, ka saskaņā ar 8. panta 3. punktu dalībvalstis, kas ir veikušas tikpat efektīvus 
valsts pasākumus, var apturēt direktīvas projekta prasību piemērošanu attiecībā uz darbā pieņemšanas 
un atlases procedūru. Viņa piebilst:

                                               
32Skatīt ministres 2012. gada 4. decembra paskaidrojuma rakstu par ietekmi uz Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.
33Skatīt 29. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
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„Iespējams, tikai tās dalībvalstis, kuru tiesību aktos ir noteikti pasākumi, spēj izpildīt šīs Komisijas 
prasības, jo dalībvalstīm ir jāapliecina, ka atbilstoši valsts pasākumiem valdes locekļi, kuri ir no 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma, līdz 2020. vai 2018. gadam var ieņemt vismaz 40 % no direktoru 
bez izpildpilnvarām amatiem (8. panta 3. punkts), un, sniedzot ziņojumu Komisijai saskaņā ar 
9. pantu, šīm dalībvalstīm ir arī jānorāda informācija, kas „apliecina konkrētus rezultātus, kuri ir 
sasniegti, veicot minētos valsts pasākumus”, un Komisija pārbauda, vai ir sasniegts mērķis nodrošināt 
40 % pārstāvību. Saskaņā ar Krenfīldas vadības augstskolas (Cranfield School of Management) 
sniegto informāciju Apvienotajā Karalistē līdz 2015. gadam varētu būt 26,7 % sieviešu pārstāvība 
FTSE 100 uzņēmumu valdēs un līdz 2020. gadam — 36,9 %. Šie rādītāji neatbilst Komisijas mērķiem, 
un var būt nepieciešami papildu pasākumi, lai sasniegtu mērķi nodrošināt 40 % pārstāvību. FTSE 100 
uzņēmumi ir 100 lielākie uzņēmumi Apvienotajā Karalistē, un ir aprēķināts, ka Komisijas direktīva 
attieksies aptuveni uz 950 uzņēmumiem un vairumā šo uzņēmumu valdēs, visticamāk, ir ļoti mazs 
sieviešu īpatsvars.”34

1.36. Turklāt ministre arī paredz, ka pat tad, ja Apvienotajā Karalistē izmantotu tikai vietējos 
pasākumus, lai palielinātu sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, valdībai tomēr būtu jāievieš tiesību 
akti, ar kuriem transponē direktīvu, jo tā nekavējoties stātos spēkā 2020. gada janvārī attiecībā uz tiem 
uzņēmumiem, kuri nav sasnieguši mērķi nodrošināt 40 % pārstāvību (2018. gadā attiecībā uz biržā 
kotētajiem valsts uzņēmumiem).

Valdības novērtējums attiecībā uz pamatojumu rīcībai ES līmenī

1.37. Ministre atzinīgi vērtē ES tiesības rīkoties attiecībā uz dzimumu līdzsvaru nodarbinātības 
jomā, bet neatbalsta Komisijas pamatojumu rīcībai ES līmenī, nevis valsts līmenī. Viņa uzsver 
saistības, kas noteiktas koalīcijas līgumā un kas paredz veicināt dzimumu līdzsvaru biržā kotēto 
uzņēmumu valdēs, kā arī Ebersohas (Abersoch) Lorda Davies ieteikumu izmantot „uzņēmējdarbības 
vadītu stratēģiju, lai veiktu vajadzīgās pārmaiņas”, un min šādus piemērus, kas apliecina, ka valsts 
līmeņa risinājumi darbojas:

„Pašlaik FTSE 100 uzņēmumu valdēs ir 17,3 % sieviešu un FTSE 250 uzņēmumu valdēs ir 12 % 
sieviešu (2012. gada 15. novembra dati), kas ir vairāk nekā pirms Lorda Davies ziņojuma — attiecīgi 
12,5 % un 7,8 %.”

„Svarīgi ir tas, ka kopš 2012. gada 1. marta visos jaunajos FTSE 100 uzņēmumos 38 % un FTSE
250 uzņēmumos 36 % direktoru ir sievietes (izpilddirektori un direktori bez izpildpilnvarām).”

„FTSE 100 uzņēmumos ir samazinājies to uzņēmumu skaits, kuru valdēs ir tikai vīrieši, un pašlaik 
ir tikai 8 šādi uzņēmumi, lai gan 2010. gadā bija 21 šāds uzņēmums, un pirmo reizi FTSE 250 
uzņēmumos ir salīdzinoši mazāk tādu uzņēmumu, kuru valdēs ir tikai vīrieši, un pašlaik ir tikai 94 šādi 
uzņēmumi (37,6 %; iepriekš — 52,4 %).”

„Saskaņā ar Krenfīldas vadības augstskolas (Cranfield School of Management) pētījuma rezultātiem, 
ja izmaiņas notiks tāpat kā līdz šim, tad līdz 2015. gadam FTSE 100 uzņēmumu valdēs varētu 
nodrošināt 26,7 % sieviešu pārstāvību un līdz 2020. gadam — 36,9 % sieviešu pārstāvību.”35

                                               
34 Skatīt 35. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
35Skatīt 20. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
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1.38. Ministre norāda, ka valsts līmeņa risinājumi ir efektīvāki,

„jo tie ļauj dalībvalstīm strādāt ar uzņēmumiem to kultūras apstākļos, lai veiktu nepieciešamās 
pārmaiņas uzņēmējdarbības kultūrā un lai nodrošinātu to, ka talantīgas sievietes tiek pilnīgi novērtētas 
un ka risinājums ir ilgtspējīgs un ilgtermiņa”.36

„Mūsuprāt, vienīgais veids, kā nodrošināt ilgtspējīgu un ilgtermiņa progresu, ir būtiski mainīt 
uzņēmējdarbības kultūru. Uzņēmumu vadītājiem ir jāsaprot un jānotic, ka dzimumu daudzveidība 
valdēs sekmē valdes efektivitāti. Brīvprātīgie pasākumi, kurus uzņēmumi varētu īstenot, piemēram, 
uzņēmējdarbības vadīta pieeja, ko izmanto Apvienotajā Karalistē, var labāk palīdzēt veikt pārmaiņas 
nekā uzspiesti pasākumi, veidojot tādu uzņēmējdarbības vidi, kur sievietes var ieņemt amatu valdē 
savu nopelnu dēļ, nevis formālas iecelšanas rezultātā.”

„Obligātas kvotas vai mērķi ir noteikti tā, it kā visiem uzņēmumiem būtu vienādas sākuma pozīcijas.
Uzņēmējdarbībā viena metode neder visiem, un uzņēmumiem ir nepieciešama zināma rīcības brīvība, 
lai varētu rīkoties tā, kā ir labāk attiecīgajam uzņēmumam. Uzņēmumiem un uzņēmējdarbības 
struktūrām ir jānodrošina rīcības brīvība, lai varētu pielāgoties pārmaiņām un mainīgajām nozares 
vajadzībām, ņemot vērā uzņēmuma izmēru un veidu.”

„Turklāt situācija dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga, tajās ir atšķirīga kultūra, struktūra, uzņēmumu 
pārvaldības sistēma, darbaspēka sastāvs un izglītības standarti, un tām ir atšķirīgas sākuma pozīcijas.
Dažādās dalībvalstīs ir arī atšķirīgas uzņēmumu un valdes struktūras, un tāpēc var būt grūti efektīvi 
piemērot kopīgus Eiropas mērķus.”
„Atsevišķām valstīm, tāpat kā uzņēmumiem, ir jāļauj pielāgoties pārmaiņām un mainīgajām nozares 
vajadzībām, ņemot vērā uzņēmuma izmēru un veidu, un tām ir jānodrošina rīcības brīvība šajā jomā.
Dalībvalstīm arī turpmāk ir jāļauj sadarboties ar uzņēmējdarbības aprindām, lai rastu risinājumu 
atbilstoši ekonomikas un darba tirgus apstākļiem attiecīgajā valstī. Un saskaņā ar pieejamo 
informāciju tā tas ir visās ES dalībvalstīs.”

„Mūsuprāt, lai atrisinātu problēmas saistībā ar sieviešu nepietiekamu īpatsvaru uzņēmumu valdēs, 
uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē vispiemērotākā ir brīvprātīgā, uzņēmējdarbības vadītā pieeja.”37

1.40.Ministre arī atsaucas uz Komisijas Ietekmes novērtējuma padomes 2012. gada augustā 
iesniegtajiem secinājumiem, kuros ir teikts, ka vairākas dalībvalstis veica pasākumus, kas nodrošināja 
ievērojamu progresu, un ka ir maz pierādījumu tam, ka būtu nepieciešama saistoša rīcība ES līmenī.

Valdības novērtējums attiecībā uz rīcības ES līmenī finansiālo ietekmi

1.41. Direktīvas projektā nav minēta ietekme uz ES budžetu, bet valdība, ņemot vērā Komisijas 
ietekmes novērtējuma aprēķinus, norādīja, ka biržā kotēto Apvienotās Karalistes uzņēmumu kopējās 
izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību minētajām prasībām, līdz 2020. gadam varētu būt aptuveni 
GBP 9 miljoni. Papildu izmaksas būs saistītas ar uzraudzību, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru 
valdēs, un izpildes nodrošināšanas pasākumiem attiecībā uz biržā kotētajiem uzņēmumiem, kuri 
neievēro minētās prasības.

                                               
36Skatīt 21. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
37Skatīt 41.–45. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.
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Secinājumi

1.42. Bez šaubām pastāv ievērojami strukturālie un kultūras šķēršļi, kuri traucē nodrošināt dzimumu 
daudzveidību un līdzsvarotāku pārstāvību uzņēmumu valdēs. Daudzveidības trūkums attiecas ne tikai 
uz sievietēm, bet dzimumu līdzsvars ir joma, kurā ES ir skaidri noteiktas pilnvaras rīkoties. Lēnais 
progress attiecībā uz dzimumu daudzveidības palielināšanu uzņēmumu valdēs ir nepieņemams, un 
Komisija paredz, ka dzimumu līdzsvaru varēs nodrošināt tikai pēc 40 vai vairāk gadiem. Tomēr, 
mūsuprāt, neņemot vērās pēdējos rādītājus Apvienotajā Karalistē, Komisija aprēķināja, ka, 
pamatojoties uz pašreizējām tendencēm, līdz 2020. gadam tikai 17 % biržā kotēto uzņēmumu 
Apvienotajā Karalistē, uz kuriem attiecas šī direktīva, vismaz 40 % direktoru būs sievietes 
(izpilddirektori un direktori bez izpildpilnvarām).38 Tomēr tas, ka ES ir pilnvaras rīkoties un ka 
Komisija ļoti vēlas rīkoties, nenozīmē, ka rīcība ES līmenī ir pamatota.

1.43. Mēs piekrītam valdībai, kurai ir bažas par to, ka Komisijas ierosinātā rīcība ļoti līdzinās 
saistošas kvotas ieviešanai attiecībā uz sieviešu īpatsvara nodrošināšanu uzņēmumu valdēs, lai gan šī 
kvota ir noteikta kā kvantitatīvs mērķis. Subsidiaritātes testa pirmais nosacījums ir tāds, ka ES drīkst 
rīkoties tikai tad, „ja dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus”.39

Komisija uzsver dalībvalstu atšķirīgās pieejas — dažas dalībvalstis nosaka saistošas kvotas, citas 
nosaka nesaistošus mērķus, ierosina brīvprātīgas, uzņēmējdarbības vadītas iniciatīvas, bet vēl citas 
neveic nekādus pasākumus šajā jomā — un norāda, ka progress attiecībā uz dzimumu līdzsvarotāku 
pārstāvību uzņēmumu valdēs ir pārāk lēns. Tomēr, mūsuprāt, pēdējā gada vai divu gadu laikā ir 
ieviesti daudzi valsts pasākumi, un ir pāragri apgalvot, ka tie ir neefektīvi. Mūsuprāt, ir jāpagarina 
pārdomu un novērtēšanas periods, lai apzinātu efektīvos (un neefektīvos) pasākumus un sasniegto 
progresu, pirms secina, ka dalībvalstis nevēlas rīkoties vai ka to īstenotie pasākumi būs neefektīvi.

1.44. Komisija norāda uz uzņēmējdarbības aprindu pretestību kā iespējamo skaidrojumu tam, kāpēc 
dažas dalībvalstis varētu nevēlēties rīkoties, un atzinīgi vērtē rīcību ES līmenī, lai nodrošinātu
„līdzvērtīgus konkurences apstākļus”. Tomēr galvenokārt analīzē, kas ir Komisijas priekšlikuma 
pamatā, ir noteikts, cik svarīgi ir valdēs nodrošināt dzimumu lielāku daudzveidību, lai uzlabotu 
uzņēmumu pārvaldību un darbības rezultātus. Tāpēc ir vairāki iemesli dalībvalstīm rīkoties atsevišķi, 
lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs un lai nodrošinātu konkurences priekšrocības.

1.45. Komisija norāda vēl divus pamatojumus rīcībai attiecībā uz subsidiaritātes testa otro 
nosacījumu, kas paredz, ka ir vajadzīgi pierādījumi tam, ka rīcība ES līmenī būs efektīvāka, lai 
nodrošinātu lielāku dzimumu līdzsvaru. Pirmkārt, tā norāda, ka atšķirīgas regulatīvās pieejas var radīt 
„praktiskus sarežģījumus”, kas var negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu. Tā min tādus piemērus kā iespēju, 
ka ar uzņēmumu, kurā ir pārāk maz direktoru sieviešu, var nenoslēgt publiskā iepirkuma līgumus vai 
šādam uzņēmuma var būt grūti nodibināt meitas uzņēmumu citā dalībvalstī. Uzņēmumu valdes darbā 
pieņemšanas un atlases procedūru pārredzamības trūkums var arī ierobežot pārvietošanās brīvību 
iekšējā tirgū un ietekmēt pamatu, atbilstoši kuram pieņem ieguldītāju lēmumus. Teorētiski visi šie 
varianti ir iespējami, tomēr, mūsuprāt, Komisijai vajag daudz pamatotākus pierādījumus problēmām 
iekšējā tirgū, pirms apgalvot, ka rīcība ES līmenī ir pamatota, lai saskaņotu valstu atšķirīgās pieejas.

1.46. Otrkārt, mūsuprāt, palielinot sieviešu pārstāvību un darbu amatos, kas saistīti ar augstākā 
līmeņa ekonomikas lēmumu pieņemšanu, varētu vairāk pozitīvi ietekmēt sieviešu pārstāvību darba 
tirgū un palīdzēt sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi nodarbinātības jomā. Turklāt, kā 

                                               
38Skatīt 45. un 46. lpp. ADD 2.
39  Skatīt LES 5. panta 3. punktu.
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norādīts iepriekš tekstā, mūsuprāt, ir pāragri apgalvot, ka Komisijas ierosinātā rīcība ES līmenī 
noteikti ir vienīgais vai vislabākais veids, kā sasniegt šo mērķi.

1.47. Mēs atzinīgi vērtējam to darbu, ko Komisija ir ieguldījusi, sagatavojot direktīvas projekta 
paskaidrojuma rakstu un priekšlikuma apsvērumus, lai sīkāk pamatotu rīcību ES līmenī. Apsvērumos 
minētie pamatojumi ir uz deviņām lapām, un tie ir daudz garāki nekā direktīvas projekta darbības 
noteikumi, kas apkopoti 11 pantos uz piecām lapām. Mūsuprāt, tas apliecina Komisijas grūtības 
pamatot tiesību aktu ieviešanu un ierosināto tiesību aktu būtību. Mūsuprāt, Komisija centās norādīt, 
kāda būtu kvantitatīvā un kvalitatīvā ietekme rīcībai ES līmenī salīdzinājumā ar to, ja ES nerīkotos 
šajā jomā, tomēr, mūsuprāt, nav pietiekamu pierādījumu par starptautisku ietekmi vai būtisku ietekmi 
uz iekšējā tirgus darbību. Tāpēc mēs ierosinām Pārstāvju palātai līdz 2013. gada 15. janvārim pēc 
debatēm sēdē pievienoto pamatoto atzinumu nosūtīt ES iestāžu vadītājiem.

1.48. Tikmēr mēs saglabāsim direktīvas projektu un sniegsim paziņojumu. Mēs atzinīgi vērtējam 
ministres norādi uz Komisijas precīzo prognozi, ka līdz 2020. gadam tikai 17 % biržā kotēto 
uzņēmumu Apvienotajā Karalistē, uz kuriem attiecas šī direktīva, vismaz 40 % direktoru būs sievietes 
(izpilddirektori un direktori bez izpildpilnvarām). Ņemot vērā lēno progresu, mēs arī lūdzam ministri 
paskaidrot, kāpēc, viņasprāt, Komisijas ierosinātie pasākumi būtu „neefektīvi” un radītu „vairāk 
šķēršļu (nevis tos samazinātu) sievietēm un padarīs darbu valdēs mazāk efektīvu”.40 Visbeidzot mēs 
labprāt izskatīsim rezultātus valdības pārrunām ar ieinteresētajām personām un lūgsim ministri 
iesniegt progresa ziņojumu par šīm sarunām.

                                               
40  Skatīt 24. lpp. ministres paskaidrojuma rakstā.


