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Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 1
Punkt 1

1. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte og fremme overholdelsen af 
de grundlæggende ILO-normer (tekst udgår);

Or. fr

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 2
Punkt 2

2. minder om nødvendigheden af at fremme iværksætterlysten med henblik på at nå 
Lissabon-målene og millenniumudviklingsmålene (tekst udgår);

Or. fr
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Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 3
Punkt 2

2. minder om nødvendigheden af at fremme iværksætterlysten med henblik på at nå 
Lissabon-målene og millenniumudviklingsmålene; tilskynder Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme og udnytte det kvindelige potentiale på dette område
aktivt;

Or. pl

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 4
Punkt 2

2. minder om nødvendigheden af at fremme iværksætterlysten med henblik på at nå 
Lissabon-målene og millenniumudviklingsmålene; tilskynder Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme det kvindelige potentiale på dette område; mener dog, 
at en virksomhed kun er socialt ansvarlig, når den respekterer alle sine 
arbejdstageres rettigheder;

Or. pt

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 5
Punkt 2

2. minder om nødvendigheden af at fremme den samfundsmæssige, sociale og 
økologisk ansvarlige iværksætterlyst; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne 
til at fremme det kvindelige potentiale på dette område;

Or. de

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 6
Punkt 2 a (nyt)

2a. henviser til, at fremme af det kvindelige potentiale er en absolut nødvendighed, hvis 
milleniummålene skal nås, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme en virksomhedspolitik, der er i overensstemmelse med målene for 
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ligestilling mellem mænd og kvinder;

Or. de

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 7
Punkt 3

udgår

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 8
Punkt 3

3. minder om virksomhedernes grundlæggende rolle i forbindelse med overholdelsen af 
EU's værdier, tilskynder virksomhederne til at indføre en ansvarlig og ikke-
diskriminerende ansættelsespolitik med henblik på at fremme ansættelsen af kvinder 
og dårligt stillede; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremhæve
virksomhedernes gode praksis på dette område, især gennem tildeling af priser eller 
andre udmærkelser;

Or. fr

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 9
Punkt 3

3. minder om virksomhedernes grundlæggende rolle i forbindelse med overholdelsen af 
EU's værdier, tilskynder virksomhederne til at indføre en ansvarlig (tekst udgår)
ansættelsespolitik med henblik på at forhøje kvinders erhvervskvote til mindst 60 %;

Or. de
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Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 10
Punkt 3

3. minder om virksomhedernes grundlæggende rolle i forbindelse med overholdelsen af 
EU's grundlæggende værdier, tilskynder virksomhederne til at fremme
hensigtsmæssige og ikke-diskriminerende procedurer ved ansættelse og til fremme af 
beskæftigelse af personer med vanskelig adgang til arbejdsmarkedet, især kvinder 
og dårligt stillede;

Or. pl

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 11
Punkt 3

3. minder om virksomhedernes grundlæggende rolle i forbindelse med overholdelsen af 
EU's værdier, tilskynder virksomhederne til at indføre en ansvarlig og ikke-
diskriminerende ansættelsespolitik med henblik på at fremme en beskæftigelse af 
kvinder og dårligt stillede, som sikrer dem rettigheder;

Or. pt

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 12
Punkt 3 a (nyt)

3a.  kræver en ansvarlig ansættelsespolitik for grupper, der forskelsbehandles eller er 
socialt dårligt stillet, samt for mennesker med begrænset arbejdsevne på grund af 
handicap;

Or. de

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 13
Punkt 4

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
Punkt 4

4. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at forpligte sig til at fremme CSR i 
alle europæiske virksomheder og fremme projektet for en europæisk alliance for 
virksomhedernes sociale ansvar; opfordrer Kommissionen til som et led i alliancens
arbejde at overveje udarbejdelsen af en adfærdskodeks, som de europæiske 
virksomheder kunne undertegne;

Or. fr

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 15
Punkt 4

4. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at forpligte sig til at fremme CSR i 
alle europæiske virksomheder, der driver virksomhed inden for Den Europæiske 
Union såvel som uden for dette territorium, og fremme projektet for en europæisk 
alliance for virksomhedernes sociale ansvar;

Or. pl

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 16
Punkt 5

5. understreger, at virksomheder i deres ansættelsespolitik bør tage udgangspunkt i 
Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse , 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår1;

Or. fr

  
1 EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40. Direktiv ændret ved direktiv 2002/73/EF (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15).
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Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 17
Punkt 5

5. understreger, at virksomheder, der udviser et socialt ansvar, yder et vigtigt bidrag til at 
afhjælpe de uligheder, der rammer kvinder på arbejdsmarkedet, navnlig vedrørende 
adgangen til dette, uddannelse, karrieremuligheder og lønninger;

Or. de

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 18
Punkt 5

5. understreger, at virksomheder, der udviser et socialt ansvar, er med til at afhjælpe de 
uligheder, der først og fremmest rammer kvinder og handicappede på 
arbejdsmarkedet, navnlig vedrørende adgangen til sociale ydelser, uddannelse, 
karrieremuligheder og en retfærdig lønpolitik;

 
 Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Punkt 5 a (nyt)

5a. henviser til, at en ansvarlig social adfærd omfatter overholdelse af retsforskrifter på 
nationalt plan og på fællesskabsplan om ligestilling og ikke-forskelsbehandling 
inden for alle virksomhedernes aktiviteter, herunder virksomhedsflytninger;

Or. fr

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 20
Punkt 6

6. fastholder vigtigheden af (tekst udgår) arbejdsmarkedets parters (tekst udgår) rolle 
vedrørende fremme af kvindelige arbejdspladser og bekæmpelse af diskrimination, 
tilskynder dem til at tage CSR-initiativer med henblik på at styrke kvinders deltagelse 
i samarbejdsudvalg og i den sociale dialog;
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Or. fr

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 21
Punkt 6

6. fastholder vigtigheden af den sociale dialog samt arbejdsmarkedets parters og andre 
involverede aktørers rolle vedrørende fremme af kvindelige arbejdspladser og 
bekæmpelse af diskrimination, tilskynder dem til at tage CSR-initiativer med henblik 
på at styrke en lige så stærk deltagelse af kvinder som mænd i samarbejdsudvalg og i 
den sociale dialog;

Or. de

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 22
Punkt 6

6. fastholder vigtigheden af den sociale dialog samt arbejdsmarkedets parters og andre 
involverede aktørers rolle vedrørende fremme af kvindelige arbejdspladser og 
bekæmpelse af diskrimination, tilskynder dem til at tage CSR-initiativer med henblik 
på at styrke kvinders deltagelse i virksomheders bestyrelser, samarbejdsudvalg og i 
den sociale dialog;

Or. pl

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 23
Punkt 7

7. understreger, at CSR bør lede til indførelsen af politiske foranstaltninger til fremme af 
et (tekst udgår) godt arbejdsmiljø og mulighed for bedre sammenhæng mellem 
arbejds- og familieliv;

Or. fr
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Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 24
Punkt 7

7. understreger, at CSR bør lede til indførelsen af foranstaltninger til en forøgelse af 
beskæftigelseskvoten for kvinder og til oprettelse af et sikkert, fleksibelt og godt 
arbejdsmiljø, der sikrer en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv;

Or. pl

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 25
Punkt 7

7. understreger, at CSR bør lede til indførelsen af foranstaltninger til oprettelse af et 
sikkert, fleksibelt og godt arbejdsmiljø, der giver sikkerhed for rettigheder og skaber 
en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv;

Or. pt

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 26
Punkt 7 a (nyt)

7a. er af den opfattelse, at virksomheder som et led i CSR kunne påtage sig at være 
sponsorer for kultur- og uddannelsesaktiviteter, der kunne tilføre den europæiske 
politik en merværdi inden for områderne kultur og livslang læring;

Or. fr

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 27
Punkt 8

8. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med overvågning af fremskridtene inden for 
CSR at tilskynde til en stærkere deltagelse af kvinder i interessentforummet og i 
udvekslingen af oplysninger om god praksis på området for ligestilling mellem 
kønnene.

Or. pl
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Ændringsforslag af Karin Resetarits

Ændringsforslag 28
Punkt 8 a (nyt)

8a. opfordrer Kommissionen til at finde frem til  en udmærkelse for virksomheder, der 
har ydet en fremragende innovativ indsats inden for CSR, og til at sørge for, at 
denne udmærkelse får tilstrækkelig reklame;

Or. de

Ændringsforslag af Feleknas Uca

Ændringsforslag 29
Punkt 8 a (nyt)

8a. opfordrer til en helhedsforståelse for CSR, da en virksomheds sociale ansvar ikke er 
begrænset til det direkte arbejdsforhold men også omfatter andre livsområder, som 
f.eks. adgang til ressourcer, transport og sikkerhed.                                                                                                                                                   

 

 Or.de
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