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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt un veicināt Starptautiskās darba organizācijas 
(SDO) galveno prasību ievērošanu attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību (USA), kas 
atrodas to kompetencē;

2. atgādina par nepieciešamību veicināt sociāli un ekoloģiski atbildīgu uzņēmējdarbību, lai 
sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus; mudina Komisiju un dalībvalstis šajā jomā 
veicināt un pilnībā izmantot sieviešu potenciālu, tomēr uzskata, ka uzņēmums būs sociāli 
atbildīgs vienīgi tad, ja tas ievēros visas darbinieku tiesības;

3. norāda uz uzņēmumu būtisko lomu Eiropas Savienības vērtību ievērošanā; mudina 
uzņēmumus noteikt atbilstīgu un nediskriminējošu darbā pieņemšanas praksi, lai saskaņā 
ar valsts un Eiropas Savienības tiesību aktiem veicinātu sieviešu nodarbinātību (atbilstīgi 
Lisabonas stratēģijas mērķiem paaugstinātu sieviešu nodarbinātību vismaz līdz 60 %) un 
personu bez priekšrocībām, tostarp invalīdu, nodarbinātību; aicina dalībvalstis un 
Komisiju izteikt atzinību par uzņēmumu atzītu praksi šajā jomā, jo īpaši piešķirot 
godalgas vai citus apbalvojumus;

4. aicina noteikt atbildīgu darbā pieņemšanas praksi attiecībā uz diskriminētajām iedzīvotāju 
grupām vai grupām, kas atrodas sociāli neizdevīgā stāvoklī, kā arī personām ar 
ierobežotu darba spēju invaliditātes dēļ;

5. prasa dalībvalstīm un Komisijai uzņemties USA veicināšanu visos Eiropas uzņēmumos 
Eiropas Savienībā un ārpus tās; aicina Komisiju apsvērt domu jaunās Eiropas uzņēmumu 
sociālās atbildības alianses darba uzdevumos iekļaut hartas izstrādi par atzītu praksi, ko 
varētu pieņemt Eiropas uzņēmumi;

6. uzsver to, ka sociāli atbildīgs uzņēmums sniedz būtisku ieguldījumu darba tirgū 
pastāvošās nevienlīdzības novēršanā, kas jo īpaši skar sievietes un personas bez 
priekšrocībām, tostarp invalīdus, un ne mazāk tās nevienlīdzības novēršanā, kas pastāv 
attiecībā uz darba, sociālās apdrošināšanas, apmācības, karjeras izaugsmes iespējām un 
taisnīgu algu politiku; uzsver to, ka uzņēmumiem vajadzētu īstenot darbā pieņemšanas 
politiku saskaņā ar Padomes 1976. gada 9. februāra Direktīvu 76/207/EEK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā 
uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem1;

7. norāda, ka sociāli atbildīga rīcība nozīmē arī atbilstību valsts un Kopienas tiesību aktiem 
par vienlīdzību un nediskrimināciju visās uzņēmuma darbībās, tostarp attiecībā uz 
pārvietošanu;

8. uzsver sociālo partneru lomu sieviešu nodarbinātības veicināšanā un diskriminācijas 
apkarošanā; mudina viņus USA jomā uzņemties iniciatīvu, lai veicinātu sieviešu 
pastiprinātu dalību uzņēmumu valdēs, rūpnīcu padomēs un sociālā dialoga iestādēs;

  
1 OV L 39, 14.2.1976., 40. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/73/EK (OV L 269, 5.10.2002., 

15. lpp.).
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9. uzsver to, ka USA jāietver tādas politikas pieņemšanu, ar kuru varētu radīt kvalitatīvu 
darba vidi saskaņā ar valsts un Eiropas tiesību aktiem, un kura ļautu pēc iespējas labāk 
apvienot darba un ģimenes dzīvi;

10. uzskata, ka USA ietvaros uzņēmumiem vajadzētu sponsorēt kultūras un izglītojošus 
pasākumus, kas sniedz pievienotu vērtību Eiropas politikas virzieniem kultūras un 
mūžizglītības jomā;

11. aicina Komisiju, pārraugot USA attīstību, veicināt lielāku sieviešu līdzdalību Ieinteresēto 
pušu forumā, kā arī informācijas un atzītas prakses apmaiņā attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību;

12. aicina uztvert USA kā visaptverošu jēdzienu, jo uzņēmuma sociālā atbildība neattiecas 
tikai uz tiešām darba attiecībām, bet arī ietver citas dzīves jomas.
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