
AD\640491SL.doc PE 378.560v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2006/2133(INI)

27.11.2006

MNENJE
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o družbeni odgovornosti podjetij: novo partnerstvo
(2006/2133(INI))

Pripravljavka mnenja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice in Komisijo, naj podpirajo in spodbujajo spoštovanje temeljnih 
standardov Mednarodne organizacije dela (ILO), ki so dejavnik družbene odgovornosti 
podjetij (CSR) na področjih, kjer ta delujejo;

2. opozarja, da je treba za doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja spodbujati družbeno 
in okoljsko odgovorno podjetništvo; spodbuja Komisijo in države članice, naj podprejo 
razvoj in poln izkoristek zmožnosti žensk na tem področju, vendar meni, da je podjetje 
družbeno odgovorno le, če spoštuje vse pravice svojih delavcev;

3. opozarja na temeljno vlogo podjetij pri spoštovanju vrednot, na katerih sloni Unija; jih 
spodbuja k sprejetju primernih in nediskriminacijskih postopkov zaposlovanja zato, da se 
v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo spodbudi zaposlovanje žensk (povečanje 
deleža zaposlenih žensk na najmanj 60 %, v skladu z lizbonskimi cilji) in prikrajšanih 
oseb, vključno z invalidnimi osebami; poziva države članice in Komisijo, naj nagradijo 
dobro prakso podjetij na tem področju, zlasti s podeljevanjem nagrad ali drugih priznanj;

4. poziva k odgovorni politiki zaposlovanja v zvezi z zapostavljenimi ali socialno 
prikrajšanimi skupinami ter za ljudi, ki so zaradi invalidnosti omejeno sposobni za delo;

5. zahteva od držav članic in Komisije, da se obvežejo k spodbujanju družbene 
odgovornosti vseh evropskih podjetij, ki delujejo v Evropski uniji ali izven nje; poziva 
Komisijo, naj v okviru zveze za družbeno odgovornost podjetij pretehta možnost 
oblikovanja listine dobre prakse, ki bi jo lahko podpisala evropska podjetja;

6. poudarja, da podjetja, ki ravnajo družbeno odgovorno, pomembno prispevajo k odpravi 
neenakosti, ki na trgu dela prizadenejo zlasti ženske in prikrajšane osebe, vključno z 
invalidnimi osebami, zlasti v zvezi z dostopom do zaposlitve, socialnih ugodnosti, 
usposabljanja, poklicnega napredovanja in v zvezi s politiko pravičnih plač; poudarja, da 
bi morala biti politika zaposlovanja podjetij skladna z Direktivo Sveta 76/207/EGS z dne 
9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z 
dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev1;

7. poudarja, da družbeno odgovorno ravnanje vključuje upoštevanje nacionalne zakonodaje 
in zakonodaje Skupnosti o enakosti in nediskriminaciji pri vseh dejavnostih podjetij, 
vključno s preselitvami podjetij;

8. vztraja, da je vloga socialnih partnerjev pomembna pri spodbujanju zaposlovanja žensk in 
v boju proti diskriminaciji; jih spodbuja, da v okviru družbene odgovornosti podjetij 
prevzamejo pobude za večjo udeležbo žensk v upravnih odborih podjetij, delavskih svetih 
in organih socialnega dialoga;

9. poudarja, da bi morala večja družbena odgovornost podjetij vključevati sprejetje politik 
za oblikovanje visoko kakovostnega delovnega okolja v skladu z nacionalno in evropsko 
zakonodajo ter za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;

10. meni, da bi podjetja v okviru družbene odgovornosti podjetij lahko bila pokrovitelji 
kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, ki bi dodale vrednost evropskim politikam na 
področju kulture in vseživljenjskega učenja;

  
1 UL L 39, 14.2.1976, str. 40. Direktiva, spremenjena z Direktivo 2002/73/ES (UL L 269, 5.10.2002, str. 15).
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11. poziva Komisijo, da v okviru spremljanja napredka na področju družbene odgovornosti 
podjetij spodbuja večjo udeležbo žensk na forumu interesnih skupin ter izmenjavo 
informacij in dobre prakse na področju enakosti med spoloma;

12. poziva k celostnemu razumevanju družbene odgovornosti podjetij, saj družbena 
odgovornost določenega podjetja ni omejena na neposredno delovno razmerje, ampak 
zajema tudi druga življenjska področja.
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