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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly a prosazovaly dodržování základních 
norem Mezinárodní organizace práce (ILO), což je složka sociální odpovědnosti podniků 
v oblastech, kde vykonávají svou činnost;

2. připomíná, že je nebytné prosazovat společensky, sociálně a ekologicky odpovědnou 
podnikavost v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí; povzbuzuje Komisi a členské 
státy v podpoře a plném využívání potenciálu žen v této oblasti, je však toho názoru, že 
podnik je sociálně odpovědný jenom tehdy, respektuje-li všechna práva svých 
zaměstnanců; 

3. připomíná zásadní úlohu, kterou podniky hrají při respektování hodnot Unie; povzbuzuje 
podniky, aby zavedly odpovědné a nediskriminační metody získávání zaměstnanců 
s cílem podpořit v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy zaměstnanost 
žen (s cílem zvýšit v souladu s lisabonskými cíly kvótu zaměstnanosti u žen alespoň na 
60 %) a znevýhodněných občanů, včetně zdravotně postižených osob; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby vyzdvihly osvědčené postupy podniků v této oblasti, zejména 
udělováním cen nebo jiných vyznamenání;

4. žádá odpovědnou politiku získávání zaměstnanců, pokud jde o diskriminované nebo 
sociálně znevýhodněné skupiny a osoby, které mají omezenou pracovní schopnost 
z důvodu postižení;

5. žádá členské státy a Komisi, aby se zavázaly k prosazování sociální odpovědnosti 
podniků ve všech evropských podnicích činných na území Evropské unie i mimo toto 
území; vyzývá Komisi, aby v rámci práce na nové alianci pro sociální odpovědnost 
podniků posoudila vytvoření listiny osvědčených postupů, k níž by se evropské podniky 
měly zavázat;

6. zdůrazňuje, že podniky, které prokazují sociální odpovědnost, významně přispívají 
k odstranění nerovného postavení zejména žen a znevýhodněných osob, včetně zdravotně 
postižených osob, na trhu práce, především v oblasti přístupu k pracovním příležitostem, 
vzdělávání, kariérního postupu a platů; zdůrazňuje, že podniky by měly svou politiku 
získávání zaměstnanců upravovat podle směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 
o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky1;

7. poukazuje na to, že sociálně odpovědné jednání zahrnuje respektování vnitrostátních 
právních předpisů a právních předpisů Společenství o rovném postavení a nediskriminaci 
při všech činnostech podniku, včetně jeho přemístění;

  
1 Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s. 40. Směrnice ve znění směrnice 2002/73/ES (Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15).
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8. zdůrazňuje význam úlohy sociálních partnerů při podpoře zaměstnanosti a při boji proti 
diskriminaci; povzbuzuje je, aby v rámci sociální odpovědnosti podniků uskutečňovaly
iniciativy ve prospěch většího zapojení žen do podnikových výborů a do jednotlivých 
subjektů sociálního dialogu;

9. zdůrazňuje, že součástí sociální odpovědnosti podniků by mělo být přijímání politických 
opatření v souladu s vnitrostátními a evropskými právními předpisy na podporu vysoce 
kvalitního pracovního prostředí, které umožní lépe sladit pracovní a rodinný život;

10. je toho názoru, že by podniky mohly v rámci sociální odpovědnosti podniků převzít 
záštitu nad kulturními a vzdělávacími aktivitami, které budou přínosné pro evropskou 
politiku v oblasti kultury a celoživotního vzdělávání;

11. vyzývá Komisi, aby v rámci sledování rozvoje sociální odpovědnosti podniků podpořila 
větší zapojení žen do mnohostranného fóra a rovněž výměnu informací a osvědčených 
postupů v oblasti rovného postavení mužů a žen.

12. žádá o pochopení sociální odpovědnosti podniků jako celku, neboť sociální odpovědnost 
podniku se neomezuje na přímý pracovní vztah, ale zahrnuje také ostatní stránky života.
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