
AD\640491SK.doc PE 378.560v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2006/2133(INI)

27.11.2006

STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

podniková sociálna zodpovednosť: nové partnerstvo
(2006/2133(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marie Panayotopoulos-
Cassiotou



PE 378.560v02-00 2/5 AD\640491SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\640491SK.doc 3/5 PE 378.560v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty a Komisiu k podpore a propagácii dodržiavania základných noriem 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) ako súčasti podnikovej sociálnej zodpovednosti 
(PSZ) podnikov v oblastiach, kde vykonávajú svoju činnosť;

2. pripomína potrebu pestovania sociálne a ekologicky zodpovedného podnikateľstva s 
cieľom dosiahnuť rozvojové ciele milénia; povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali a plne využívali ženský potenciál v tejto oblasti, ale domnieva, že podnik je 
sociálne zodpovedný iba vtedy, keď dodržiava všetky práva svojich zamestnancov;

3. upozorňuje na zásadnú úlohu podnikov pri dodržiavaní hodnôt Únie; povzbudzuje ich, 
aby prijali náležité a nediskriminačné postupy prijímania do zamestnania s cieľom 
podporiť v súlade s vnútroštátnými a európskymi právnymi predpismi zamestnanosť žien 
(zvýšiť mieru zamestnanosti žien na najmenej 60 % v súlade s lisabonskými cieľmi) 
a znevýhodnených osôb v rátane zdravotne postihnutých osôb; vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby odmeňovali dobrú činnosť podnikov v tejto oblasti, a to najmä udeľovaním 
cien alebo iných vyznamenaní;

4. žiada zodpovednú politiku zamestnávania, pokiaľ ide o diskriminované alebo sociálne
znevýhodnené skupiny, ako aj o osoby so zníženou pracovnou schopnosťou vzhľadom na 
zdravotné postihnutie;

5. žiada členské štáty a Komisiu, aby sa zapojili do podpory PSZ vo všetkých európskych 
podnikoch vykonávajúcich svoju činnosť v Únii aj mimo nej; vyzýva Komisiu, aby v 
rámci činnosti novej Aliancie pre PSZ posúdila vypracovanie kódexu správania, ktorý by 
mohli európske podniky podpísať;

6. zdôrazňuje, že podniky, ktoré vykazujú sociálnu zodpovednosť, významne prispievajú k 
odstráneniu nerovností týkajúcich sa najmä žien a znevýhodnených osôb vrátane 
zdravotne postihnutých osôb na pracovnom trhu, najmä pokiaľ ide o prístup k 
zamestnaniu, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, profesionálny rast a spravodlivú 
mzdovú politiku; zdôrazňuje, že podniky by mali svoju politiku zamestnanosti riadiť 
podľa smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave 
a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky1;

7. poukazuje na to, že sociálne zodpovedné konanie zahŕňa dodržiavanie vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva o rovnosti a nediskriminácii pri 
všetkých podnikových činnostiach, vrátane premiestňovania podnikov;

8. trvá na dôležitosti úlohy sociálnych partnerov v rámci podpory ženskej zamestnanosti 
  

1 Ú. v. ES L zo 14.2.1976, s. 40. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/73/ES (Ú. v. ES L 269 z 
5.10.2002, s. 15).
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a boja proti diskriminácii; povzbudzuje ich, aby sa v rámci PSZ chopili iniciatívy 
v prospech väčšej účasti žien v podnikových výboroch, pracovných výboroch a 
v inštanciách sociálneho dialógu;

9. zdôrazňuje, že PSZ by mala zahŕňať prijatie polititík na podporu kvalitného pracovného 
prostredia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a európskymi právnymi 
predpismi, ako aj na umožnenie lepšieho zosúladenia profesionálneho a rodinného života;

10. domnieva sa, že podniky by v rámci PSZ mohli sponzorovať kultúrne a vzdelávacie
činnosti vytvárajúce pridanú hodnotu pre európsku politiku v oblasti kultúry a 
celoživotného vzdelávania;

11. vyzýva Komisiu, aby v rámci sledovania pokroku v PSZ povzbudzovala väčšiu účasť 
žien na mnohostrannom fóre, ako aj výmenu informácií o správnych postupoch v oblasti 
rodovej rovnosti;

12. žiada úplné pochopenie PSZ, keďže sociálna zodpovednosť podniku sa neobmedzuje na 
priamy pracovný vzťah, ale zahŕňa aj iné oblasti života.
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