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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sievietēm un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadību
(2010/2115(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1995. gada septembrī Pekinā notikušo Ceturto Pasaules sieviešu konferenci, 
Pekinā pieņemto deklarāciju un rīcības programmu, kā arī no tām izrietošos ANO īpašajās 
sesijās pieņemtos dokumentus „Pekina + 5”, „Pekina + 10” un „Pekina + 15” par citiem 
pasākumiem un iniciatīvām, lai īstenotu Pekinas deklarāciju un rīcības programmu, kuri 
attiecīgi tika pieņemti 2000. gada 9. jūnijā, 2005. gada 11. martā un 2010. gada 12. martā,

– ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, īpaši tās 1., 2., 3., 4., 5., 21. un 
23. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, kurā uzsvērtas tādas dalībvalstu 
kopējās vērtības kā plurālisms, nediskriminēšana, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un 
sieviešu un vīriešu līdztiesība,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 19. pantu, kurā minēta cīņa pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 5. marta paziņojumu „Stingrāka apņemšanās veicināt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību. Sieviešu harta” (COM(2010)0078),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģija 2010.–2015.” (COM(2010)0491),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. 
Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu 
darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. jūnija paziņojumu „Finanšu iestāžu korporatīvā 
pārvaldība un atalgojuma politika” (COM(2010)0284),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko Eiropadome pieņēma 2006. gada 
martā1,

– ņemot vērā 2011. gada 26.–29. janvārī Davosā notikušo Pasaules Ekonomikas foruma 
ikgadējo sanāksmi un programmu „Women Leaders and Gender Parity” („Sievietes 
vadītājas un dzimumu līdzsvars”),

                                               
1 Biļetens EK 3-2002, I.13. punkts
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– ņemot vērā 1995. gada 15. jūnija rezolūciju par Ceturto Pasaules sieviešu konferenci 
Pekinā: „Vienlīdzība, attīstība un miers”1, 2005. gada 10. marta rezolūciju par Ceturtās 
Pasaules sieviešu konferences rīcības programmas izpildes kontroli (Pekina + 10)2 un 
2010. gada 25. februāra rezolūciju par Pekinu + 15 — ANO rīcības programma dzimumu 
līdztiesībai3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā Līgumā par Eiropas Savienību dzimumu līdztiesība ir noteikta par Eiropas 
Savienības pamatprincipu un vienu no ES mērķiem un uzdevumiem un tā kā vīriešu un 
sieviešu līdztiesības nodrošināšana visās tās darbībās ir Eiropas Savienības īpaša misija;

B. tā kā vienam no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem vajadzētu būt, ka kompetentas 
un kvalificētas sievietes var ieņemt amatus, kuri tām patlaban nav viegli pieejami;

C. tā kā dzimumu līdztiesībai nodarbinātības jomā vienlīdzīgi jāsekmē vīriešu un sieviešu 
iespējas darba tirgū un iespējas ieņemt vadošus amatus, lai panāktu sociālo taisnīgumu un 
efektīvu ekonomisko sniegumu, un jānodrošina sievietēm tādas pašas izaugsmes iespējas 
kā vīriešiem;

D. tā kā pie faktoriem, kas kavē sieviešu pārstāvību, var pieskaitīt arī uz stereotipiem balstītu 
izturēšanos, kas joprojām vērojama uzņēmumos un ierobežo apmācības iespējas 
potenciālajām vadītājām;

E. tā kā Eiropas Komisijas un privātā sektora pētījumi parāda savstarpēju sakarību starp 
uzņēmumu ekonomiskajiem un finanšu rezultātiem un sieviešu pārstāvību šo uzņēmumu 
lēmumu pieņemšanas struktūrās; tā kā no tā skaidri izriet, ka ievērojams sieviešu īpatsvars 
vadošos amatos ir reāls ekonomiskā snieguma un konkurētspējas līdzeklis;

F. tā kā šajā sakarībā ir būtiski turpināt izmantot tādas metodes kā, piemēram, konkrētu 
situāciju analīzes un labās prakses apmaiņu šajā jomā un veikt pozitīvus pasākumus, lai 
panāktu sieviešu optimālu pārstāvību visos uzņēmumu darbības līmeņos;

G. tā kā pašlaik Eiropas Savienībā vislielākajos biržā kotētajos uzņēmumos valdes locekļu 
vidū ir tikai 10 % sieviešu un tikai 3 % valdes priekšsēdētāju ir sievietes, turklāt ir ņemtas 
vērā atšķirības starp valstīm un starp dažādām profesionālās darbības nozarēm;

H. tā kā tirdzniecības un rūpniecības kameras un organizācijas, kas pārstāv arodbiedrības un 
uzņēmējus, vēl ilgi nevarēs panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību, un tas 
atspoguļojas tādējādi, ka sievietes ir maz pārstāvētas uzņēmumu vadības struktūrās;

I. tā kā politikas, dalībvalstu un uzņēmumu ziņā ir mazināt šķēršļus sieviešu iesaistīšanai 
darba tirgū kopumā un jo īpaši uzņēmumu vadības struktūrās un sniegt sievietēm 
vienlīdzīgas iespējas ieņemt ar lēmumu pieņemšanu saistītus amatus, lai nodrošinātu 

                                               
1 OV C 166, 3.7.1995., 92. lpp.
2 OV C 320E, 15.12.2005., 247. lpp.
3 OV C 348E, 21.12.2010., 11. lpp.
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efektīvu visu esošo resursu izmantošanu, optimizētu sieviešu kompetenču un spēju plūsmu 
un vislabāk izmantotu cilvēku potenciālu, no kā Eiropas Savienība gūst labumu;

J. tā kā privātā sektora iniciatīvas un proaktīvie pasākumi ar mērķi palielināt sieviešu 
pārstāvību, piemēram, pasākumi cilvēkresursu novērtēšanai uzņēmumos, lai labāk 
pārraudzītu sieviešu karjeru, vai tīklu veidošanai ārpus uzņēmumiem, veicinot sieviešu 
līdzdalību un paaugstināšanu amatā un regulāru labākās prakses apmaiņu, ir izrādījušies 
nepietiekami, lai mainītu situāciju uzņēmumos, un sievietes joprojām ir pārāk maz 
pārstāvētas uzņēmumu vadībā,

1. konstatē nepārprotamu progresu sieviešu pārstāvības ziņā Norvēģijā pēc tam, kad šajā 
valstī 2003. gadā tika pieņemts tiesību akts, kas paredz sieviešu pārstāvības minimālo 
līmeni, proti, 40 %, tādu biržā kotētu uzņēmumu valdēs, kuros ir vismaz 500 darbinieku;

2. atzinīgi vērtē dalībvalstu, piemēram, Francijas, Spānijas un Nīderlandes, iniciatīvas 
noteikt sieviešu pārstāvības līmeni vadības struktūrās, kas uzņēmumiem ir jāievēro, un 
seko debatēm par sieviešu pārstāvību citās dalībvalstīs, piemēram, Vācijā un Itālijā;
norāda, ka pieņemt saistošus pasākumus, lai veicinātu sieviešu ievērojamu pārstāvību 
uzņēmumu vadības struktūrās, ir iespējams tikai tad, ja ir pausta attiecīga politiskā griba;

3. uzsver, ka, lai sasniegtu noteiktās kvotas, uzņēmumu vadošajos amatos sievietes nebūtu 
jāieceļ vienkārši viņu dzimuma dēļ, bet gan ņemot vērā sasniegumus attiecīgajā 
uzņēmumā;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju paredzēt jaunu politiku, lai veicinātu sieviešu līdzdalību 
uzņēmumu vadībā, jo īpaši:

a) uzsākot dialogu ar lielu uzņēmumu vadību par veidiem, kā palielināt sieviešu 
pārstāvību;

b) atbalstot iniciatīvas, kas paredz novērtēt vīriešu un sieviešu līdztiesību darbinieku 
pieņemšanas komisijās un tādās jomās kā atalgojuma atšķirības un karjeras attīstība;

c) radot struktūras, kas ļautu uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir bērni, savienot ģimenes 
dzīvi ar darba pienākumiem;

d) uzņēmumos attīstot sieviešu individuālās spējas, lai viņas efektīvi sagatavotu vadoša 
amata pienākumu veikšanai, nodrošinot īpašu un pastāvīgu apmācību un citus profesionālo 
izaugsmi veicinošus pasākumus;

5. gaida Eiropas Komisijas 2011. gada 1. marta apspriedes ar lielo uzņēmumu vadītājām 
rezultātus;

6. ļoti atzinīgi vērtē uzņēmumu brīvprātīgi veiktus pasākumus, lai panāktu, ka uzņēmumu 
vadības struktūrās ir vismaz 30 % sieviešu;

7. aicina Komisiju:

a) iepazīstināt ar pašreizējo stāvokli attiecībā uz sieviešu pārstāvību uzņēmumos Eiropas 
Savienībā, kā arī ar ekonomikas nozarē veiktajiem pasākumiem un dažādās dalībvalstīs 
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nesen pieņemtiem pasākumiem sieviešu pārstāvības palielināšanai;

b) pēc šī pētījuma un, ja konstatēts, ka trūkst uzņēmumu un dalībvalstu brīvprātīgu 
pasākumu, paredzēt konkrētus pasākumus sieviešu pārstāvības palielināšanai uzņēmumu 
vadības struktūrās, ņemot vērā dalībvalstu kompetenci un ekonomiskās, strukturālās 
(uzņēmumu lielums), juridiskās un reģionālās īpatnības;

8. aicina Komisiju izstrādāt ceļvedi īpašu, izmērāmu, atbilstošu, reāli īstenojamu un 
termiņiem pakļautu mērķu noteikšanai, kuri jāsasniedz, lai panāktu līdzsvarotu pārstāvību;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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PAMATOJUMS

Temats „Sievietes un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadība” arvien tiek aktualizēts un 
atspoguļo problēmas un uzdevumus mūsdienu sabiedrībā. No vienas puses, šis plašais temats 
aptver visus problēmjautājumus saistībā ar sievietēm darba vidē, piemēram, piekļuve darba 
tirgum, vienlīdzība un taisnīgums, darba dzīves saskaņošana ar ģimenes dzīvi, personīgie 
mērķi, un, no otras puses, tas ietver vispārīgākus problēmjautājumus, proti, cilvēkresursu 
ieguldījumu ekonomikas attīstībā un konkurētspējā. Šis temats lieliski atspoguļo mūsdienu 
sieviešu jauno vietu modernajā pasaulē.

Mūsu mērķis ir, lai kompetentas un kvalificētas sievietes varētu ieņemt amatus, kuri tām 
patlaban nav viegli pieejami.

2010. gada 27. oktobrī Eiropas Parlamentā notikusī atklātā uzklausīšana par šo tematu visādā 
ziņā bija veiksmīga, jo tajā tika izvirzīti un sniegti vairāki apsvērumi par šiem jautājumiem un 
notika debates starp sievietēm, kas pārstāvēja gan privāto sektoru, gan politiskās aprindas, gan 
dažādus tīklus, kuros iesaistījušās sievietes, kas ieņem amatus uzņēmumu vadības struktūrās.
Šīs atklātās uzklausīšanas nepārprotamais vēstījums, kas būs mūsu ziņojuma pamatā, ir, ka 
sievietēm noteikti jāļauj īstenot viņu potenciālu, radošumu, jāizmanto viņu vadības, 
uzņēmējdarbības, komunikācijas un kompromisa spējas, kā arī spējas labi novērtēt riskus.

Pašreizējā statistika ir iespaidīga. Neraugoties uz vairākām atšķirībām starp Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, secinājums ir viens: sieviešu pārstāvība uzņēmumu vadošajos amatos 
— gan uzņēmumu vadībā stricto sensu, gan dažādās vadības asamblejās — ir vāja. Statistika 
diemžēl neliecina par pretējo arī citās uzņēmējdarbības jomās, kurās sievietes arī ir maz 
pārstāvētas (piemēram, arodbiedrību un uzņēmēju organizācijās), taču šajā ziņojumā 
uzmanība tiks pievērsta tikai sieviešu pārstāvībai vidējo un lielo uzņēmumu vadības 
struktūrās, un šķiet saprātīgi pieminēt, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar vīriešu un sieviešu 
atšķirīgā atalgojuma problēmu, taču tas netiks tuvāk aplūkots.

Labā cilvēkresursu pārvaldībā, no vienas puses, jāievēro ekonomiskā pamatotība un, no otras 
puses — sociālā ētika atbilstīgi sociālajam kontekstam un personīgajai attīstībai, veicinot 
efektīvu resursu izmantošanu. Ņemot vērā lielo sieviešu skaitu, kuras ieguvušas augstāko 
izglītību, vajadzētu būt tā, ka daudz sieviešu ieņem vadošos amatus uzņēmumos.
Tomēr šķiet gluži pretēji — jo augstāk lūkojamies uzņēmuma hierarhijā, jo mazāk tur redzam 
sievietes, kas a priori ir pretruna, ņemot vērā, ka viņas ir plaši pārstāvētas zemākajā līmenī un 
vidējā vadības līmenī.
Tādēļ ir steidzami jārīkojas, lai novērstu cilvēka talantu un kompetenču zudumu Eiropas 
Savienībā.

Pētījumi1 parāda, ka sieviešu līdzdalība un integrācija uzņēmumos un to vadības struktūrās 
veicina sniegumu, uzņēmējdarbības efektivitāti un sniedz labākus ekonomiskos rezultātus un 
ieguvumus.

Pašreiz Eiropas Savienībā vislielāko biržā kotēto uzņēmumu valdēs ir tikai 10 % sieviešu un 

                                               
1 Women Matter 2010 Mc Kinsey.
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tikai 3 % valdes priekšsēdētāju ir sievietes1. Patlaban situācija neuzlabojas, vai arī tas notiek 
ļoti lēni.

Tāpēc mērķis ir izvērtēt jaunākos datus, censties pēc iespējas izprast iemeslus, kas ir šīs 
statistikas pamatā, konstatēt arī šķēršļus, kas liedz sievietēm uzņēmumos ieņemt augstākos 
amatus, noteikt labāko praksi un pieeju un sniegt dažus ierosinājumus, kā novērst to, ka pārāk 
maz sieviešu ieņem atbildīgus amatus. Daži uzņēmumi vai profesionālie tīkli jau bija uzsākuši 
iniciatīvas, taču daudzas no tām mūsdienās ir novecojušas vai nav pietiekamas.
Tāpēc ir jāmeklē līdzekļi, lai rīkotos.

Šim tematam nesen atkal tika pievērsta uzmanība 2011. gada Davosas forumā2, pētījumā, kurš 
tika veikts lielākajos starptautiskajos uzņēmumos 20 valstīs un 16 nozarēs un kurā pētīta 
uzņēmumu prakse un politika dzimumu nevienlīdzības samazināšanai. Šai nolūkā tika 
analizēti vairāki galvenie faktori: pastāvošo šķēršļu konstatēšana, ģimenes dzīves un darba 
dzīves savienošana, veiktie pasākumi, piemēram, mērķu izvirzīšana, darbinieču apmācība 
uzņēmumu vadībā, un visbeidzot — krīzes ietekme. Pētījuma mērķis bija novērtēt pašreizējo
sieviešu līdzdalības līmeni un to, kā uzņēmumi piemēro līdztiesības politiku.
Pētījumā atklāts, ka lielākā daļa pētījumā iesaistīto uzņēmumu (64 %) — gan tie, kuru vadības 
struktūrās sievietes ir labi pārstāvētas, gan tie, kuros pārstāvība ir ļoti vāja — nebija uzsākuši 
iniciatīvas situācijas uzlabošanai.

Kā izskaidrot to, ka sievietes ir vāji pārstāvētas lielo uzņēmumu hierarhijas augstākajās 
struktūrās? Iespējamo atbilžu ir daudz.

Ir vairāki faktori, kas vispārīgi cieši saistīti ar darba apstākļiem un rada šķēršļus sieviešu 
karjeras attīstībai uzņēmumos. Pie šiem faktoriem jo īpaši var minēt grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, grūtības savienot ģimenes dzīvi ar darba dzīvi, profesionālās karjeras 
pārtraukumus, darbalaika elastības problēmas un iestāžu trūkumu, kuru pakalpojumus vecāki 
varētu izmantot (mazbērnu novietnes, bērnudārzi u. c.). Pie šiem faktoriem pieskaitāmas arī 
grūtības sievietēm piekļūt ar karjeru saistītiem padomiem un darbaudzināšanai, kā arī finanšu 
krīze, kas dažās valstīs ir ļoti būtiski skārusi sievietes. Vienlaikus konstatēts, ka joprojām 
pastāv uz kultūras aizspriedumiem balstīti tradicionāli dzimumu stereotipi un sievietēm trūkst 
motivācijas pārvarēt grūtības, lai veicinātu savu karjeru.

Lai pārvarētu šos šķēršļus, ir jāattīsta ārpus uzņēmuma pastāvošie vadošos amatos strādājošo 
sieviešu tīkli un jāveicina sieviešu līdzdalība tajos. Šie tīkli ļauj uzņēmumu vadībā 
strādājošām sievietēm apmainīties viedokļiem un pieredzē ar personām, kuru profesionālais 
gājums ir līdzīgs viņu karjerai, kas bieži ir lietderīgi, lai apspriestu kopējos 
problēmjautājumus un ierosinātu risinājumus ar viņu karjeras pārvaldību saistītām 
problēmām. Tādējādi tiek sekmēta sieviešu pašapziņa un viņas tiek iedrošinātas uzņemties 
riskus uzņēmumā, lai veicinātu savu karjeru. Uzņēmumu iekšienē ir svarīgi divkāršot 
centienus saistībā ar sievietēm piedāvātām tālākizglītības un specializētās izglītības iespējām, 
intensīvajām (fast-track) programmām, apmācībām un individuālu karjeras pārraudzību.
Vienlaikus ir svarīgi, lai uzņēmumos prioritāte tiktu piešķirta tādai politikai, kas veicina 

                                               
1 Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts — More women in senior 
positions. Key to economic stability and growth — 2010. gada janvāris.
2 Corporate Gender Gap Report 2010.
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vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību: šī politika jo īpaši varētu izpausties tādējādi, ka 
sievietes tiktu ieceltas ar lēmumu pieņemšanu saistītos amatos vai arī iedrošinātas kandidēt uz 
sevišķi atbildīgiem amatiem.

Jāņem vērā arī iemesli saistībā ar uzņēmumu valdes locekļu iecelšanu. Tradicionāli vairumā 
valstu uzņēmumu valdes locekļi tiek iecelti bez vēlēšanām. Jāatzīmē arī, ka dažās ekonomikas 
un profesionālajās nozarēs sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem ir mazākumā un tādēļ ir grūti 
nodrošināt viņu pārstāvību.
Visbeidzot, šeit arī jāpiemin, ka ekonomikas krīzes dēļ valdes locekļu iecelšanas sistēmas 
reforma nav prioritāte.

Protams, jāpiemin attiecīgo valstu normas un vispārīgā prakse, uzņēmējdarbības kultūras 
atšķirības Eiropas Savienībā, uzņēmumu vadības struktūru (valžu un/vai uzraudzības 
padomju) struktūras atšķirības un tas, ka netiek regulāri pārraudzīta personāla politika un starp 
Eiropas uzņēmumiem nenotiek labākās prakses apmaiņa.

Visas analīzes liecina, ka uzņēmumos turpmāk par pienākumu jānosaka veicināt lielāku 
sieviešu pārstāvību. Tajos jāievieš pasākumi, ar kuriem sievietes tiek iedrošinātas ieņemt 
vadošus amatus, palielinot karjeras iespējas un perspektīvas uzņēmumā.
Visbeidzot, ir svarīgi, lai uzņēmumi līdztekus sieviešu iecelšanai uzņēmumu hierarhijas 
augstākajos amatos izvirzītu mērķus sieviešu līdzdalības palielināšanai, tā veicinot līdztiesību 
un daudzveidību un gūstot labumu no cilvēku zināšanām.

Vairākas dalībvalstis ir centušās sniegt risinājumus, lai risinātu sieviešu vājo līdzdalību 
uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadībā.
Francijā nesen tika pieņemts likums, kas nosaka sieviešu kvotas uzņēmumu valdēs un 
2015. gada perspektīvā paredz 40 % pārstāvības līmeni to uzņēmumu valdēs, kuri kotēti biržā 
un kuros strādā vairāk nekā 500 darbinieku, un kuru gada apgrozījums ir vairāk nekā 
50 miljoni euro; šim piemēram seko Itālija, kas arī ierosinājusi likumu par kvotām uzņēmumu 
valdēs. Spānijā šāds kvotu likums tika pieņemts 2007. gadā un paredz 40 % līmeni 2015. gada 
perspektīvā.
Citās valstīs uzsāktas debates par šo sarežģīto jautājumu: Apvienotajā Karalistē valdība 
uzdeva vienam no deputātiem sagatavot pētījumu par dzimumiem atšķirīgas darba samaksas 
problēmu un iespējamiem risinājumiem. Šajā sakarībā tika uzsvērta problēma saistībā ar 
sieviešu vājo pārstāvību vadošos amatos, tādējādi uzsākot debates par šo jautājumu. Arī 
Nīderlande un Beļģija ir pievērsušās šai problēmai, un pašlaik notiek debates. Vācijā federālā 
ģimenes lietu ministre Kristina Schröder ir izteikusi cerību, ka 2015. gadā sieviešu pārstāvība 
uzņēmumu valdēs būs 20 %. Ja šis līmenis netiks sasniegts, ministre atbalsta saistoša tiesību 
akta pieņemšanu, kurā noteikta kvota. Bavārijas tieslietu ministre Beate Merk arī ir paudusi 
atbalstu kvotas ieviešanai, ko nosaka ar kvorumu, paredzot 15–20 % līmeni, lai gala rezultātā 
sasniegtu 40 % līmeni.

Norvēģijas paraugs

Norvēģija kalpo par atsauces punktu, jo tā ir pirmā valsts, kura pieņēma tiesību aktu, kas 
nosaka kvotas ar mērķi būtiski palielināt sieviešu pārstāvību uzņēmumu vadības struktūrās.

Iesākumā pret šo 2003. gadā ieviesto tiesību aktu bija liela pretestība.
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Šis tiesību akts, pamatojoties uz tirdzniecības un rūpniecības ministra, nevis līdztiesības 
ministra iniciatīvu, nosaka par pienākumu uzņēmumiem sasniegt mērķi, kas paredz, ka biržā 
kotēto uzņēmumu valdes sastāvā jābūt vismaz 40 % sieviešu, un par šī noteikuma 
neievērošanu paredzot sodus/atlaišanu. Šis tiesību akts deva manāmus rezultātus.

Līdzīgs tiesību akts ir pieņemts arī Kvebekā.

Esošo pasākumu efektivitāte — kurai jomai pievērst mūsu centienus?

Deutsche Telekom sniedz unikālu piemēru attiecībā uz lielu Vācijas uzņēmumu iniciatīvām 
palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs — uzņēmums brīvprātīgi noteica mērķi 
2015. gadā sasniegt 30 % kvotu. Šie novatoriskie centieni ir devuši manāmus rezultātus un 
plašāk izplatījušies ekonomikas nozarē.

Uzņēmumu rīcības kodeksi
Jaunākie pētījumi liecina, ka vairākas valstis (piemēram, Portugāle, Itālija, Grieķija, Beļģija, 
Spānija un Francija) būtiski palielinājušas sieviešu līdzdalību vadības struktūrās, ieviešot 
uzņēmumu rīcības kodeksus1.

Kādi pasākumi vēl jāparedz?
Jārīkojas attiecībā uz iepriekšējo centienu neapmierinošajiem rezultātiem un vājo attīstību šajā 
jomā. Tādēļ jāuzsāk plašākas pārrunas ar ekonomikas nozares pārstāvjiem gan valstu līmenī, 
gan Eiropas līmenī un jāmaina pašreizējā situācija.

Valdībām jārūpējas par sieviešu līdzdalības veicināšanu un labvēlīgas vides radīšanu. Tādēļ 
uzņēmumiem jāsniedz praktiskas norādes sieviešu līdzdalības veicināšanai, jāsagatavo 
ceļvedis, jānosaka izmērāmi mērķi, kas sasniedzami reālos termiņos.

Iespējams, varētu tikt paredzētas kvotas, ņemot vērā to pierādīto efektivitāti — patiešām, 
vairākās valstīs, pieņemot tiesību aktus, kas nosaka kvotas, vai arī dažos gadījumos ar 
politiskām iniciatīvām pirms tiesību aktu pieņemšanas ievērojami tika veicināta sieviešu 
pārstāvība uzņēmumu vadības struktūrās. Kā piemēru šajā ziņā var minēt Franciju, kurā 
2008. gadā sieviešu pārstāvība vadošos amatos bija 7,6 %, bet 2010. gadā, kad tika gatavots 
tiesību akts, jau 11,9 %. Šajā gadījumā tiesību aktam bija ievērojama ietekme, jo uzņēmumi 
aktīvi veica brīvprātīgus pasākumus, lai sasniegtu likumā noteiktos mērķus. Līdzīga situācija 
novērojama Itālijā, kur pašlaik notiek debates par tiesību aktu, kas noteiktu kvotas —
2008. gadā sieviešu pārstāvība vadošos amatos bija 2,1 %, bet 2010. gadā sieviešu pārstāvības 
līmenis vadības struktūrās sasniedza 3,9 %. Spānijā sieviešu pārstāvība 2008. gadā bija 6,6 %, 
bet 2010. gadā — 11 %2. Šis jautājums joprojām ir aktuāls, un ziņojuma projekta mērķis ir 
rosināt debates par minēto pasākumu iespējām un citiem saistītajiem pasākumiem.  

Taču jāuzsver, ka attiecībā uz tiesību aktiem par kvotām obligāti jāievēro šādi būtiski 
priekšnoteikumi3:
– skaidra saistošu tiesību aktu ieviešanas stratēģija;

                                               
1 EuropeanPWN Boardwomen monitor 2010
2 EuropeanPWN Boardwomen monitor 2010
3 2010 CWDI Report - Corporate Women Directors International - 'Accelerating Board Diversity Globally'
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– jāparedz šim mērķim novirzāmi budžeta resursi;
– politika darba dzīves un ģimenes dzīves saskaņošanai;
– nepārprotama politiskā griba;
– jānosaka termiņi;
– jāievieš uzņēmumos karjeru veidojošu sieviešu datu bāze, kurā iekļauti personalizēti profili;
– jāparedz profesionālas apmācības sievietēm, lai viņas paaugstinātu vadošos amatos, un citi 
veicinoši pasākumi.

Tādējādi ar kvotām varētu panākt sieviešu labāku pārstāvību lielu uzņēmumu vadošajos 
amatos. Taču mūsu centieni būs vērsti uz uzņēmumu kopumā, ņemot vērā, ka, lai nodrošinātu 
vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību augstākajā vadībā, sieviešu līdzdalība ir būtiska 
visos uzņēmumu līmeņos.

Eiropas Komisijas nostāja

Eiropas Komisija ir paudusi atbalstu sieviešu līdzdalības veicināšanai uzņēmumu valdēs, par 
mērķi nosakot 30 % sieviešu pārstāvību 2015. gadā un 40 % — 2020. gadā, un panākt to ar 
brīvprātīgiem pasākumiem vai pašregulējumu. Ja tas izrādīsies nepārliecinoši, tiks paredzētas 
iniciatīvas Savienības līmenī. Pēdējā laikā Eiropas Komisija ir pastiprinājusi iniciatīvas šajā 
jomā: mēs gaidām tikšanos ar uzņēmumu vadītājām 1. martā, kā arī Komisijas dienestu darba 
dokumentu par pašreizējo situāciju dalībvalstīs, kurš tiks publicēts martā.

Mēs gaidām konkrētus Eiropas Komisijas priekšlikumus šajā jomā, kas atbilstu vadošos 
amatos strādājošu sieviešu vajadzībām, lai viņām sniegtu labākas karjeras perspektīvas, un 
vienlaikus ievērotu arī Eiropas ekonomikas vajadzības. Šajā sakarībā ir noteikti jāņem vērā 
Eiropas Savienībā pastāvošā daudzveidība gan uzņēmumu uzbūves, gan sieviešu pārstāvības 
ziņā.


