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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o wspieranie i promowanie przestrzegania 
podstawowych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), stanowiącego 
element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), wszędzie tam, gdzie 
prowadzą one działalność;

2. przypomina o potrzebie promowania przedsiębiorczości w celu realizacji celów 
lizbońskich i Milenijnych Celów Rozwoju; zachęca Komisję i państwa członkowskie do 
promowania potencjału kobiet w tej dziedzinie;

3. przypomina o zasadniczym znaczeniu przedsiębiorstw w przestrzeganiu wartości Unii;
zachęca przedsiębiorstwa do stosowania odpowiedzialnych i niedyskryminacyjnych 
praktyk w zakresie rekrutacji dla promowania zatrudnienia kobiet i osób w niekorzystnej 
sytuacji;

4. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o zaangażowanie się w promocję CSR we 
wszystkich przedsiębiorstwach europejskich i o przyspieszenie projektu Europejskiego 
sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

5. podkreśla, że wykazując społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa eliminują 
nierówność dotykającą kobiety na rynku pracy, zwłaszcza pod względem dostępu, 
szkoleń, awansu zawodowego i wynagrodzeń;

6. podkreśla znaczenie dialogu społecznego oraz rolę partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych podmiotów w promowaniu zatrudnienia kobiet i walce 
z dyskryminacją; zachęca te podmioty do podejmowania w ramach CSR inicjatyw na 
rzecz większego udziału kobiet w radach zakładowych i organach dialogu społecznego;

7. podkreśla, że konsekwencją CSR winno być przyjęcie środków zmierzających do 
stworzenia pewnego, elastycznego i wysokiej jakości środowiska pracy, umożliwiającego 
lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego; 

8. zwraca się do Komisji o zachęcanie – w ramach kontroli postępów CSR – do 
uczestnictwa kobiet w forum wielostronnym oraz do wymiany informacji i dobrych 
praktyk w dziedzinie równouprawnienia.


