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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama ja edendama austust Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põhiliste normide vastu ettevõtete sotsiaalse vastutuse osana 
ettevõtjate tegevusvaldkondades;

2. tuletab meelde vajadust edendada sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundlikku 
ettevõtlusvaimu, et saavutada aastatuhande arengueesmärgid; julgustab komisjoni ja 
liikmesriike edendama ja täielikult kasutama naiste potentsiaali nimetatud valdkonnas, 
kuid on siiski arvamusel, et ettevõte on sotsiaalselt vastutustundlik üksnes siis, kui ta 
austab kõiki oma töötajate õigusi;

3. juhib tähelepanu ettevõtete olulisele rollile Euroopa Liidu põhiväärtuste austamises; 
julgustab neid kasutama kohaseid ja mittediskrimineerivaid töölevõtmise meetodeid, et 
soodustada kooskõlas siseriiklike ja Euroopa õigusaktidega tööhõivet naiste (suurendades 
naiste tööhõivemäära vähemalt 60%-le vastavalt Lissaboni eesmärkidele) ja ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste, sealhulgas puuetega inimeste hulgas; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles tõstma esile ettevõtete häid tavasid nimetatud valdkonnas, eelkõige 
auhindade või muude autasude andmise kaudu;

4. nõuab vastutustundlikku töölevõtupoliitikat diskrimineeritavate või sotsiaalselt 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade, samuti puuete tõttu piiratud töövõimega inimeste 
suhtes;

5. palub liikmesriikidel ja komisjonil pühenduda ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
soodustamisele kõigis Euroopa ettevõtetes, mis tegutsevad nii Euroopa Liidu 
territooriumil kui väljaspool seda; kutsub komisjoni üles kaaluma osana uue ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse liidu tööst heade tavade harta koostamist, millele Euroopa ettevõtted 
võiksid alla kirjutada;

6. rõhutab, et ettevõtted, kes käituvad sotsiaalselt vastutustundlikult, annavad olulise panuse 
eelkõige naiste ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste, sealhulgas puuetega inimeste 
ebavõrdse olukorra leevendamisse tööturul, eriti mis puudutab juurdepääsu tööhõivele, 
sotsiaaltoetusi, koolitust, kutsealast arengut ning õiglast palgapoliitikat; rõhutab, et 
ettevõtted peaksid viima oma töölevõtupoliitika vastavusse nõukogu 9. veebruari 1976. 
aasta direktiiviga 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega1;

7. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalselt vastutustundlik käitumine sisaldab 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist puudutavate siseriiklike ja ühenduse 
õigusaktide austamist kõigis äritegevustes, kaasa arvatud ettevõtete ümberpaigutamisel;

8. rõhutab sotsiaalpartnerite rolli olulisust naiste tööhõive edendamises ning võitluses 
diskrimineerimise vastu; julgustab neid tegema ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames 
algatusi, et soodustada naiste suuremat osalust ettevõtete juhatustes, töönõukogudes ja 
sotsiaalse dialoogi organites;

  
1 EÜT L 39, 14.2.1976, lk 40. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2002/73/EÜ (EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15).
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9. rõhutab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus peaks sisaldama sellise poliitika vastuvõtmist, 
mille eesmärgiks on edendada – kooskõlas siseriiklike ja Euroopa õigusaktidega –
kvaliteetset töökeskkonda ning võimaldada töö- ja eraelu paremat kokkusobitamist;

10. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames võiksid ettevõtted olla patrooniks 
kultuuri- ja üldharidustegevusele, mis annaks lisaväärtust Euroopa poliitikale kultuuri ja 
elukestva õppe valdkonnas;

11. kutsub komisjoni üles julgustama ettevõtete sotsiaalse vastutuse edusammude 
kontrollimise raames naiste suuremat osalemist soolise võrdõiguslikkuse valdkonna 
mitmepoolsetel foorumitel ning teabe ja heade tavade vahetamisel;

12. nõuab ettevõtete sotsiaalse vastutuse terviklikku mõistmist, kuna ettevõtte sotsiaalne 
vastutus ei piirdu otsese töösuhtega, vaid hõlmab ka teisi eluvaldkondi.
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