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SUGGESTIES

De commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid vraagt de bevoegde commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken de volgende suggesties op te nemen in de ontwerpresolutie:

1. verzoekt de lidstaten en de Commissie om inachtneming van de basisnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ondersteunen en te stimuleren als onderdeel 
van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven, overal waar 
deze opereren;

2. herinnert aan de noodzaak sociaal en ecologisch verantwoord ondernemerschap te 
stimuleren om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken; 
moedigt de Commissie en de lidstaten aan om het vrouwelijk potentieel op dit terrein te 
stimuleren en actief te benutten; is evenwel van mening dat een onderneming zich alleen 
dan sociaal verantwoordelijk gedraagt, wanneer zij alle rechten van haar werknemers 
respecteert;

3. herinnert aan de fundamentele rol die ondernemingen spelen wat betreft eerbiediging van 
de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese Unie; stimuleert de bedrijven 
geschikte en niet-discriminerende aanwervingspraktijken toe te passen ter bevordering -
conform de nationale en Europese wetgeving - van de werkgelegenheid van vrouwen (om 
hun arbeidsparticipatie overeenkomstig de Lissabon-doelstellingen tot tenminste 60% te 
verhogen) en kansarme personen, inclusief gehandicapten; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de aandacht te vestigen op goede praktijken van ondernemingen op dit 
terrein, in het bijzonder door het toekennen van prijzen of andere onderscheidingen;

4. dringt aan op een sociaal verantwoordelijk aanwervingsbeleid gericht op zowel 
gediscrimineerde of kansarme groepen als op mensen met een beperkte 
arbeidsgeschiktheid vanwege een handicap;

5. vraagt de lidstaten en de Commissie zich ertoe te verplichten MVO te stimuleren in alle 
Europese ondernemingen die binnen het gebied van de Europese Unie alsook daarbuiten 
actief zijn; roept de Commissie op om in het kader van de werkzaamheden van het 
nieuwe Verbond voor MVO te streven naar een gedragscode die de Europese 
ondernemingen zouden kunnen onderschrijven;

6. benadrukt dat ondernemingen met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel een belangrijke 
bijdrage leveren aan het opheffen van de ongelijkheid die met name vrouwen en 
kansarme personen, inclusief gehandicapten, op de arbeidsmarkt ondervinden, in het 
bijzonder op het gebied van toegang tot de arbeidsmarkt, sociale uitkeringen, opleiding, 
loopbaanontwikkeling en een rechtvaardig loon- en salarisbeleid; benadrukt dat 
ondernemingen hun aanstellingsbeleid behoren af te stemmen op Richtlijn 76/207/EEG 
van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden1;

  
1 PB L 39 van 14.02.1976, blz.40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2002/73/EG (PB L 269 van 05.10.2002, blz.15).
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7. wijst erop, dat sociaal verantwoordelijk handelen betekent dat de wetgeving van de 
lidstaten en het Gemeenschapsrecht inzake gelijke behandeling en non-discriminatie bij 
alle ondernemingsactiviteiten worden gerespecteerd, inclusief bij het verplaatsen van de 
onderneming; 

8. benadrukt het belang van de rol van de sociale partners in de stimulering van de 
werkgelegenheid van vrouwen en de bestrijding van discriminatie; moedigt hen aan om, 
in het kader van MVO, initiatieven te nemen ten gunste van een grotere participatie van 
vrouwen in het bestuur van ondernemingen, ondernemingsraden en instanties voor de 
sociale dialoog;

9. benadrukt dat MVO vaststelling van beleidsmaatregelen tot gevolg zou moeten hebben 
ter bevordering van een kwalitatief hoogstaande arbeidsomgeving, conform de nationale 
en Europese wetgeving, en om een betere combinatie van werk en gezinsleven mogelijk 
te maken;

10. is van mening dat ondernemingen in het kader van MVO culturele en 
opleidingsactiviteiten onder hun hoede zouden kunnen nemen die het Europees beleid een 
meerwaarde geven op het gebied van cultuur en levenslang leren;

11. verzoekt de Europese Commissie om bij het volgen van de voortgang van MVO een 
sterkere participatie van vrouwen aan het Multi-Stakeholder Forum en de uitwisseling 
van informatie en van goede praktijken op het gebied van gendergelijkheid aan te 
moedigen;

12. dringt aan op een integrale benadering van MVO, omdat de sociale verantwoordelijkheid 
van een onderneming zich niet beperkt tot de directe arbeidsverhouding, maar ook andere 
levensgebieden omvat.
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