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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o wspieranie i promowanie przestrzegania 
podstawowych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), stanowiącego 
element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), wszędzie tam, gdzie 
prowadzą one działalność;

2. przypomina o potrzebie promowania przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie 
i ekologicznie w celu realizacji milenijnych celów rozwoju; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do promowania i pełnego wykorzystywania potencjału kobiet w tej 
dziedzinie, aczkolwiek uważa, że przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne tylko 
wtedy, gdy przestrzega wszystkich praw swoich pracowników;

3. przypomina o zasadniczym znaczeniu przedsiębiorstw w przestrzeganiu wartości Unii; 
zachęca przedsiębiorstwa do stosowania odpowiednich i niedyskryminacyjnych praktyk 
w zakresie rekrutacji dla promowania – zgodnie z prawem krajowym i europejskim –
zatrudnienia kobiet (zwiększając poziom zatrudnienia kobiet przynajmniej do 60% 
zgodnie z celami lizbońskimi) i osób w niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa członkowskie i Komisję do wyróżniania 
sprawdzonych praktyk przedsiębiorstw w tej dziedzinie, w szczególności poprzez 
przyznawanie nagród lub innych odznaczeń;

4. domaga się odpowiedzialnej polityki zatrudnienia w odniesieniu do grup 
dyskryminowanych lub w niekorzystnej sytuacji oraz do osób niepełnosprawnych 
z ograniczoną zdolnością do pracy;

5. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o zaangażowanie się w promocję CSR we 
wszystkich przedsiębiorstwach europejskich prowadzących działalność na terenie Unii 
Europejskiej i poza nią; wzywa Komisję, aby w ramach działań sojuszu wzięła pod 
uwagę stworzenie karty postępowania, którą mogłyby podpisywać przedsiębiorstwa 
europejskie;

6. podkreśla, że wykazując społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa wnoszą istotny 
wkład w eliminację nierówności dotykających w szczególności kobiety i osoby 
w niekorzystnej sytuacji, w tym osoby niepełnosprawne, na rynku pracy, zwłaszcza pod 
względem dostępu do zatrudnienia, świadczeń socjalnych, szkoleń, awansu zawodowego 
i sprawiedliwej polityki wynagrodzeń; podkreśla, że przedsiębiorstwa powinny 
prowadzić swoją politykę zatrudnienia w oparciu o postanowienia dyrektywy Rady 
76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy1;

  
1 Dz.U. L 39 z 9.10.1980, str. 40. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2002/73/WE (Dz.U. L 269 z 5.10.2002, 



PE 378.560v02-00 4/5 AD\640491PL.doc

PL

7. wskazuje, że postawa odpowiedzialności społecznej obejmuje poszanowanie krajowych 
i wspólnotowych przepisów dotyczących równości i niedyskryminowania we wszystkich 
czynnościach przedsiębiorstwa, w tym przy przenoszeniu przedsiębiorstw;

8. podkreśla znaczenie roli partnerów społecznych w promowaniu zatrudnienia kobiet 
i walce z dyskryminacją; zachęca ich do podejmowania w ramach CSR inicjatyw na 
rzecz większego udziału kobiet w zarządach firm, radach zakładowych i organach 
dialogu społecznego;

9. podkreśla, że konsekwencją CSR winno być przyjęcie środków zmierzających do 
promowania wysokiej jakości środowiska pracy, zgodnie z prawem krajowym 
i europejskim, oraz umożliwienia lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

10. jest zdania, że przedsiębiorstwa mogłyby w ramach CSR obejmować patronat nad 
działaniami kulturalnymi i oświatowymi, które przysparzałyby wartości dodanej 
europejskiej polityce w zakresie kultury i uczenia się przez całe życie;

11. zwraca się do Komisji o zachęcanie – w ramach kontroli postępów CSR – do większego 
uczestnictwa kobiet w forum wielostronnym oraz do wymiany informacji i dobrych 
praktyk w dziedzinie równouprawnienia;

12. domaga się pełnego zrozumienia dla CSR, ponieważ społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa nie ogranicza się do bezpośredniego stosunku pracy, lecz obejmuje 
również inne obszary życia.

    
str. 15).
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