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SUGGESTIES

De commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid vraagt de bevoegde commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken de volgende suggesties op te nemen in de ontwerpresolutie:

1. verzoekt de lidstaten en de Commissie om inachtneming van de basisnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ondersteunen en te stimuleren als onderdeel 
van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), overal waar zij opereren;

2. herinnert aan de noodzaak ondernemerschap te stimuleren om de doelstellingen van 
Lissabon en de millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling te verwezenlijken; 
moedigt de Commissie en de lidstaten aan om het vrouwelijk potentieel in dit domein te 
stimuleren;

3. herinnert aan de fundamentele rol die ondernemingen spelen overeenkomstig Europese 
waarden; stimuleert de bedrijven verantwoordelijke en niet-discriminerende 
aanwervingspraktijken toe te passen ter bevordering van de werkgelegenheid van 
vrouwen en kansarme personen; 

4. vraagt de lidstaten en de Commissie zich te verplichten de MVO te stimuleren in alle 
Europese ondernemingen en voortgang te maken met het project Europees Verbond voor 
MVO; 

5. benadrukt dat de ondernemingen met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel de 
ongelijkheden die vrouwen op de arbeidsmarkt ondervinden aanpakken, in het bijzonder 
op het gebied van toegang tot de arbeidsmarkt, opleiding, loopbaanontwikkeling en 
salaris; 

6. benadrukt het belang van de sociale dialoog en de rol van de sociale partners en andere 
relevante actoren in de stimulering van de werkgelegenheid van vrouwen en de 
bestrijding van discriminatie; moedigt hen aan om, in het kader van de MVO, initiatieven 
te nemen ten gunste van een grotere participatie van vrouwen in ondernemingsraden en in 
de instanties voor de sociale dialoog;

7. benadrukt dat de MVO maatregelen tot gevolg zouden moeten hebben met als doel een 
veilige, flexibele en goede arbeidsomgeving die een betere combinatie van werk en 
gezinsleven mogelijk maakt;

8. verzoekt de Europese Commissie om, in het kader van de voortgang van de MVO, de 
participatie van vrouwen aan het Multistakeholder Forum en de uitwisseling van 
informatie en van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van gendergelijkheid aan te 
moedigen.


