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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stödja och främja 
efterlevnaden av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande normer, som 
är en del av företagens sociala ansvar oavsett var verksamheten bedrivs.

2. Europaparlamentet erinrar om vikten av att stärka en entreprenörsanda som kännetecknas 
av samhälleligt, socialt och miljömässigt ansvarstagande för att 
millennieutvecklingsmålen skall kunna uppnås. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att främja och aktivt ta till vara kvinnors potential på området, men 
anser att socialt ansvarstagande företag måste respektera alla arbetstagarnas rättigheter.

3. Europaparlamentet erinrar om företagens grundläggande roll för förverkligandet av 
unionens grundläggande värderingar. Parlamentet uppmanar företagen att tillämpa 
lämpliga, icke-diskriminerande anställningsförfaranden för att, i enlighet med nationell 
och europeisk lagstiftning, främja sysselsättning för kvinnor (genom att höja 
förvärvsfrekvensen bland kvinnor till minst 60 procent i enlighet med Lissabonmålen) 
och för missgynnade personer, inbegripet funktionshindrade. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att lyfta fram exempel på goda metoder som 
tillämpas ute på företagen i detta avseende, främst genom att dela ut priser och andra 
utmärkelser.

4. Europaparlamentet efterlyser en ansvarsfull rekryteringspolitik för diskriminerade och 
socialt missgynnade grupper liksom för människor vars arbetsförmåga är nedsatt på 
grund av funktionshinder.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att verka för att alla 
europeiska företag som är verksamma såväl i som utanför EU skall ta ett större socialt 
ansvar. Parlamentet ber kommissionen att inom ramen för arbetet i den nya alliansen för 
företagens sociala ansvar överväga att ta fram en uppförandekod som skulle kunna 
undertecknas av europeiska företag.

6. Europaparlamentet betonar att socialt ansvarsfulla företag i hög grad bidrar till att 
undanröja de orättvisor som drabbar i synnerhet kvinnor och missgynnade personer, 
bland annat funktionshindrade, på arbetsmarknaden, framför allt när det gäller tillgång till 
anställning, sociala tjänster, utbildning, karriärutveckling och en rättvis lönepolitik. 
Parlamentet betonar att företagen bör basera sin anställningspolitik på rådets 
direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor.

7. Europaparlamentet erinrar om att ett socialt ansvarsfullt uppträdande innebär att 
företagen följer medlemsstaternas och gemenskapens lagstiftning för jämställdhet och 
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mot diskriminering inom alla delar av sin verksamhet, även när det gäller omlokalisering.

8. Europaparlamentet framhåller den roll som arbetsmarknadens parter spelar för att främja 
kvinnors sysselsättning och bekämpa diskriminering. Parlamentet uppmanar dessa att 
inom ramen för företagens sociala ansvar ta initiativ som kan bidra till att öka andelen 
kvinnor i bolagsstyrelser, företagsråd och bland deltagarna i den sociala dialogen.

9. Europaparlamentet understryker att företagens sociala ansvarstagande bör inbegripa 
strategier som syftar till att främja en arbetsplats av hög kvalitet, i enlighet med nationell 
och europeisk lagstiftning, och göra det lättare att förena arbete och familjeliv.

10. Europaparlamentet anser att företag inom ramen för sitt sociala ansvarstagande skulle 
kunna sponsra kulturella och bildande evenemang som skulle kunna tillföra ett mervärde 
till EU:s politik på området för kultur och livslångt lärande.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för övervakningen av 
utvecklingen på området för företagens sociala ansvar, uppmuntra till större kvinnligt 
deltagande i flerpartsforumet och till utbyte av information och bästa metoder när det 
gäller jämställdhet mellan kvinnor och män.

12. Europaparlamentet efterlyser en helhetssyn på företagens sociala ansvar, eftersom detta 
inte är begränsat till själva arbetsförhållandena utan även omfattar andra livsaspekter.



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

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap
Referensnummer (2006/2133(INI))
Ansvarigt utskott EMPL
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
FEMM
15.6.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
11.7.2006

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 5.10.2006 23.11.2006
Antagande 23.11.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

15
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Zita 
Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, 
Britta Thomsen

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


