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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty a Komisiu k podpore a propagácii dodržiavania základných noriem 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) ako súčasť podnikovej sociálnej zodpovednosti 
(PSZ) bez ohľadu na to, kde podniky vykonávajú svoju činnosť;

2. pripomína potrebu propagácie podnikateľského ducha na dosiahnutie lisabonských cieľov 
a rozvojových cieľov milénia; povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
ženský potenciál v tejto oblasti;

3. pripomína zásadnú úlohu podnikov pri dodržiavaní hodnôt Únie; povzbudzuje ich, aby 
prijali postupy zodpovedného a nie diskriminačného prijímania do zamestnávania 
s cieľom podporiť zamestnanosť žien a znevýhodnených osôb;

4. žiada členské štáty a Komisiu, aby sa zapojili do podpory PSZ vo všetkých európskych 
podnikoch a posúvali vpred projekt Európskej aliancie pre PSZ;

5. zdôrazňuje, že podniky, ktoré vykazujú sociálnu zodpovednosť, naprávajú nerovnosti 
týkajúce sa žien na pracovnom trhu, najmä v oblasti prístupu, vzdelávania, 
profesionálneho rastu a platov.

6. trvá na dôležitosti sociálneho dialógu, ako aj úlohe sociálnych partnerov a iných aktérov, 
ktorých sa dotýka podpora ženskej zamestnanosti a boj proti diskriminácii; povzbudzuje 
ich, aby sa v rámci PSZ chopili iniciatívy v prospech väčšej účasti žien v podnikových 
výboroch a v inštanciách sociálneho dialógu;

7. zdôrazňuje, že PSZ by mala zahŕňať prijatie opatrení na vytvorenie spoľahlivého, 
flexibilného a kvalitného pracovného prostredia umožňujúceho lepšie zosúladenie 
profesionálneho a rodinného života;

8. vyzýva Komisiu, aby v rámci sledovania pokroku v PSZ povzbudzovala účasť žien na 
mnohostrannom fóre, ako aj výmenu informácií o správnych postupoch v oblasti rodovej 
rovnosti.
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