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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák és mozdítsák elő a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető szabályainak tiszteletben tartását, mint 
a vállalatok társadalmi felelősségéhez tartozó, a vállalatok tevékenységi helyszínétől 
független tényezőt;

2. emlékeztet a vállalkozó szellem felkarolásának szükségességére a millenniumi fejlesztési 
célok, illetve a lisszaboni célkitűzések elérése érdekében; bátorítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nők lehetőségeit ezen a téren;

3. emlékeztet a vállalatok alapvető szerepére az Unió értékeinek tiszteletben tartását 
illetően; bátorítja a vállalatokat, hogy alkalmazzanak felelősségteljes és 
megkülönböztetéstől mentes munkaerő-felvételi módszereket, a nők és hátrányos 
helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítéséért; 

4. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kötelezzék el magukat a társadalmi 
felelősségvállalás minden európai vállalatnál való előmozdítására, valamint az e 
társadalmi felelősség ügyéért létrehozandó európai szövetség projektjének támogatására; 

5. hangsúlyozza, hogy a társadalmi felelősségről tanúbizonyságot tett vállalatok orvosolják 
a munkaerőpiacon a bejutás, szakképzés, szakmai előmenetel és fizetések terén a nőket 
sújtó igazságtalanságokat; 

6. hangsúlyozza a társadalmi párbeszéd fontosságát, valamint a szociális partnerek és a nők 
foglalkoztatottsága, illetve a hátrányos megkülönböztetés elleni harc ügye iránt 
elkötelezett egyéb felek szerepét; arra bátorítja őket, hogy a vállalatok társadalmi 
felelőssége jegyében kezdeményezzenek olyan tevékenységeket, amelyek elősegítik a 
nők nagyobb arányú szerepvállalását a vállalati bizottságokban és a szociális párbeszéd 
fórumain;

7. hangsúlyozza, hogy a vállalatok társadalmi felelőssége olyan intézkedések megtételével 
kell, hogy járjon, amelyek elősegítik a biztos, rugalmas, jó, a szakmai és magánélet 
összeegyeztetését lehetővé tevő munkakörülmények megteremtését; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy miközben figyelemmel kíséri a vállalatok társadalmi 
felelőssége ügyének előmenetelét, bátorítsa a nők szerepvállalását a többoldalú 
fórumokon, továbbá az információ, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét a nemek 
egyenlősége terén.
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