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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly a prosazovaly dodržování základních 
norem Mezinárodní organizace práce (ILO), což je složka sociální odpovědnosti podniků, 
ať už svou činnost vykonávají kdekoliv;

2. připomíná, že je nezbytné prosazovat podnikavost, aby bylo dosaženo lisabonských cílů 
a rozvojových cílů tisíciletí; povzbuzuje Komisi a členské státy v podpoře potenciálu žen 
v této oblasti;

3. připomíná zásadní úlohu podniků při respektování hodnot Unie;  povzbuzuje podniky, 
aby zavedly odpovědné a nediskriminační metody získávání zaměstnanců s cílem 
podpořit zaměstnanost žen a znevýhodněných osob; 

4. žádá členské státy a Komisi, aby se zavázaly k prosazování sociální odpovědnosti 
podniků ve všech evropských podnicích a k podporování projektu Evropské aliance pro 
sociální odpovědnost podniků; 

5. zdůrazňuje, že podniky, které prokazují sociální odpovědnost, napravují nerovné 
postavení žen na trhu práce, jež se týká především přístupu k pracovním příležitostem, 
vzdělávání, kariérního postupu a platů; 

6. trvá na významu sociálního dialogu a také na úloze sociálních partnerů a jiných subjektů, 
kteří se zabývají podporou zaměstnávání žen a bojem proti diskriminaci; povzbuzuje je, 
aby v rámci sociální odpovědnosti podniků podnikali iniciativy ve prospěch většího 
zapojení žen do podnikových výborů a do jednotlivých subjektů sociálního dialogu;

7. zdůrazňuje, že součástí sociální odpovědnost podniků by mělo být přijímání opatření 
usilujících o vytvoření bezpečného, flexibilního a kvalitního pracovního prostředí, které 
umožní lépe sladit pracovní a rodinný život;

8. vyzývá Komisi, aby v rámci sledování rozvoje sociální odpovědnosti podniků podpořila 
zapojení žen do mnohostranného fóra a rovněž výměnu informací a osvědčených postupů 
v oblasti rovného postavení mužů a žen.


