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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák és mozdítsák elő a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető szabályainak tiszteletben tartását, mint 
a vállalatok társadalmi felelősségéhez tartozó, a vállalatok tevékenységi helyszínétől 
független tényezőt;

2. emlékeztet a szociális és ökológiai szempontból felelősségteljes vállalkozó szellem 
felkarolásának szükségességére a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében;
bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és tevékenyen használják ki 
a nők lehetőségeit ezen a téren, úgy véli mindazonáltal, hogy egy vállalat csak akkor 
mondható társadalmi szempontból felelősségteljesnek, ha figyelembe veszi saját 
alkalmazottainak valamennyi jogát;

3. emlékeztet a vállalatok alapvető szerepére az Unió alapvető értékeinek tiszteletben 
tartását illetően; bátorítja a vállalatokat, hogy a nemzeti és európai jogszabályokkal 
összhangban alkalmazzanak megfelelő és diszkriminációmentes munkaerő-felvételi 
módszereket a nők foglalkoztatásának elősegítése érdekében (a kereső nők arányának 
legalább 60%-ra történő emelése érdekében a lisszaboni stratégiával összhangban), 
valamint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának növelése céljából, beleértve a 
fogyatékos személyeket; kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy helyezzenek 
hangsúlyt e területen a vállalkozások bevált gyakorlataira, különösen díjak és más 
kitüntetések adományozása révén;

4. felelősségteljes munkaerő-felvételi politikára szólít fel a hátrányos megkülönböztetésben 
részesülő vagy szociálisan hátrányos helyzetű csoportok és a korlátozott munkaképességű 
emberek vonatkozásában;

5. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kötelezzék el magukat a társadalmi 
felelősségvállalásnak az Európai Unió területén vagy e területen kívül működő minden 
európai vállalatnál való előmozdítására, valamint az e társadalmi felelősség ügyéért 
létrehozandó európai szövetség projektjének támogatására; kéri a Bizottságot, hogy 
vegye fontolóra a szövetség munkájának keretén belül egy magatartási charta 
létrahozását, amelyet az európai vállalkozások írhatnának alá;

6. hangsúlyozza, hogy a társadalmi felelősségről tanúbizonyságot tett vállalatok jelentősen 
hozzájárulnak a munkaerőpiacon a bejutás, szakképzés, szakmai előmenetel és fizetések 
terén a nőket és a hátrányos helyzetűeket, köztük a fogyatékkal élőket sújtó 
egyenlőtlenségek felszámolásához; hangsúlyozza, hogy a vállalkozásoknak a férfiak és a 
nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK 
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tanácsi rendelethez1 kellene igazítaniuk munkaerő-felvételi politikájukat;

7. utal arra, hogy a társadalmi szempontból felelősségteljes magatartás magában foglalja az 
egyenlőségről és a diszkriminációmentességről szóló nemzeti és közösségi jogszabályok 
betartását minden vállalkozási tevékenység esetén, beleértve a vállalkozások áttelepítését; 

8. hangsúlyozza a szociális partnerek fontosságát, a nők foglalkoztatottsága, illetve a 
hátrányos megkülönböztetés elleni harcban; arra bátorítja őket, hogy a vállalatok 
társadalmi felelőssége jegyében kezdeményezzenek olyan tevékenységeket, amelyek 
elősegítik a nők nagyobb arányú szerepvállalását a vállalatok vezetőségén belül, a 
vállalati bizottságokban és a szociális párbeszéd fórumain;

9. hangsúlyozza, hogy a vállalatok társadalmi felelőssége olyan politikai intézkedések
megtételével kell, hogy járjon, amelyek elősegítik a jó munkakörülmények 
megteremtését, valamint a szakmai és magánélet jobb összeegyeztetését;

10. úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségének keretén belül a vállalok 
védnökséget vállalhatnának a kulturális és oktatási tevékenységek felett, ami az európai 
politika számára a kultúra és az élethosszig tartó tanulás terén értéktöbbletet hozhatna 
létre;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy miközben figyelemmel kíséri a vállalatok társadalmi 
felelőssége ügyének előmenetelét, bátorítsa a nők fokozott szerepvállalását a többoldalú 
fórumokon, továbbá az információ, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét a nemek 
egyenlősége terén.

12. a vállalatok társadalmi felelősségének átfogó megértésére szólít fel, mivel egy vállalat 
társadalmi felelőssége nem korlátozódik közvetlenül a munkakörülményekre, hanem az 
élet más területeit is magában foglalja.

  
1 HL L, 1976.2.14., 40. o., a 2002/73/EG irányelv (HL L 269, 2002.10.5., 15. o.) által módosított irányelv.



AD\640491HU.doc 5/5 PE 378.560v02-00

HU

ELJÁRÁS 

Cím A vállalatok társadalmi felelőssége: új partnerség
Hivatkozások (2006/2133(INI))
Illetékes bizottság EMPL
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

FEMM
15.6.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma
a vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
11.7.2006

A vélemény korábbi előadója
Vizsgálat a bizottságban 5.10.2006 23.11.2006
Az elfogadás dátuma 23.11.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

15
0
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Bauer Edit, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Gurmai 
Zita,Esther Herranz García, Járóka Lívia , Pia Elda Locatelli, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)
Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


