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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares ir Komisiją remti ir skatinti pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) standartų taikymą kaip įmonių socialinės atsakomybės jų veiklos 
srityje aspektą;

2. primena, kad būtina skatinti verslininkų socialinę ir ekologinę atsakomybę, norint 
pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus;
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir išnaudoti moterų potencialą šioje sritį, tačiau 
mano, kad įmonė prisiims socialinę atsakomybę tik tuo atveju, jei ji gerbs visų savo 
darbuotojų teises;

3. primena esminį įmonių vaidmenį Sąjungos vertybių klausimu; ragina įmones sekti 
tinkamu ir nediskriminuojančio įdarbinimo pavyzdžiu ir remiantis savo valstybės ir 
Europos Sąjungos teisės aktais skatinti moterų ir socialiai remtinų asmenų, įskaitant
neįgaliuosius, užimtumą (atsižvelgiant į Lisabonos tikslus, padidinti moterų užimtumą 
bent iki 60 proc.); ragina valstybes nares ir Komisiją atlyginti įmonėms už pažangiosios 
patirties pavyzdžių taikymą šioje srityje, t. y. suteikti apdovanojimą arba kitaip pagerbti;

4. ragina vykdant įdarbinimo politiką atsižvelgti į diskriminuojamas ir socialiai remtinas 
grupes, taip pat į žmones, kurių darbingumas dėl neįgalumo yra ribotas;

5. prašo, kad valstybės narės ir Komisija įsipareigotų skatinti visų Europos įmonių, 
veikiančių Europos Sąjungoje ir už jos ribų, socialinę atsakomybę (ĮSA); ragina Komisiją 
apsvarstyti (tai būtų naujojo Aljanso už ĮSA darbas) galimybę sukurti pažangiosios 
patirties chartiją, prie kurios galėtų prisidėti Europos įmonės;

6. pabrėžia, kad įmonės, kurios imasi socialinės atsakomybės, svariai prisideda prie 
nelygybės, kurią patiria moterys ir socialiai remtini asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
panaikinimo darbo rinkoje, ypač įsidarbinimo, socialinių išmokų, mokymo, karjeros 
siekimo ir darbo užmokesčio klausimais; pabrėžia, kad įmonės turėtų įgyvendinti savo 
įdarbinimo politiką, atsižvelgdamos į 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyvą 
76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principų įgyvendinimo įsidarbinant, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų srityje1;

7. pabrėžia, kad prisiimant socialinę atsakomybę būtina laikytis nacionalinių ir Bendrijos 
teisės aktų dėl vienodo požiūrio ir nediskriminavimo vykdant bet kokią įmonės veiklą, 
įskaitant įmonės veiklos perkėlimą;

8. pabrėžia svarbų socialinių partnerių vaidmenį skatinant moterų užimtumą ir kovojant su 
diskriminavimu; skatina juos imtis iniciatyvos įmonių socialinės atsakomybės klausimu 
siekiant kuo aktyvesnio moterų dalyvavimo sudarant įmonių vadovybę, komitetuose ir 
socialinio dialogo institucijose;

9. pabrėžia, kad imtis įmonių socialinės atsakomybės turėtų reikšti vykdyti politiką, kurios 
tikslas – skatinti kokybišką darbo aplinką, nepažeidžiant nacionalinių ir Europos 

  
1 OL L 39, 1976 2 14, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/73/EB (OL L 269, 

2002 10 05, p. 15).
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Sąjungos teisės aktų, ir suteikti galimybę derinti profesinį ir šeimos gyvenimą;
10. mano, kad imdamosi socialinės atsakomybės įmonės galėtų remti kultūros ir švietimo 

veiklą, sukuriančią pridėtinės vertės Europos politikai kultūros ir visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi srityse;

11. ragina Komisiją stebint pažangą, susijusią su įmonių socialine atsakomybe, skatinti 
moteris aktyviau dalyvauti daugiašaliame forume, keistis informacija ir pažangiąja 
patirtimi lyčių lygybės klausimais.

12. ragina įmonių socialinę atsakomybę suvokti kaip vientisą darinį, nes įmonės socialinė 
atsakomybė neapsiriboja tiesioginiais įdarbinimo ryšiais, bet ir apima kitas gyvenimo 
sritis.
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