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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte og fremme overholdelsen af de 
grundlæggende ILO-normer vedrørende virksomhedernes sociale ansvar (CSR) dér, hvor 
de udøver deres aktiviteter;

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;

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;

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;

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

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 samarbejdsudvalg og i den sociale dialog;

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

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


