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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προαγάγουν το σεβασμό 
των θεμελιωδών κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) ως συνιστώσας της  
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), όπου και αν δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·

2. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το γυναικείο δυναμικό 
στον τομέα αυτό·

3. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο των επιχειρήσεων σε πνεύμα σεβασμού των αξιών της 
Ένωσης· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την απασχόληση των γυναικών 
και των μειονεκτούντων ατόμων· 

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευθούν για την προώθηση της ΕΚΕ σε 
όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για την υποστήριξη του σχεδίου για μια ευρωπαϊκή 
συμμαχία για την ΕΚΕ· 

5. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη αποτελούν 
αντίβαρο στις ανισότητες που πλήττουν τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς 
την πρόσβαση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και τις αποδοχές· 

6. εμμένει στην άποψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και 
των άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων έχουν σημασία για την προώθηση της γυναικείας 
απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων· τους ενθαρρύνει να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπέρ της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στις 
επιτροπές επιχειρήσεων και στους φορείς κοινωνικού διαλόγου·

7. τονίζει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση μέτρων για τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς, ευέλικτου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θα επιτρέπει τον 
καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής· 

8. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου της 
ΕΚΕ, τη συμμετοχή των γυναικών στο πολυμερές φόρουμ, καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων.


