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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice in Komisijo k podpori in spodbujanju spoštovanja temeljnih 
standardov Mednarodne organizacije dela (ILO) kot sestavnega dela družbene 
odgovornosti podjetij (CSR), ne glede na mesto izvajanja svojih dejavnosti;

2. opozarja na potrebo po spodbujanju podjetniškega duha za dosego lizbonskih ciljev in 
razvojnih ciljev novega tisočletja; spodbuja Komisijo in države članice, da omogočijo 
čim večjo vključenost žensk na tem področju;

3. opozarja na temeljno vlogo podjetij pri spoštovanju vrednot Unije; spodbuja podjetja k 
sprejetju odgovornih in nediskriminacijskih postopkov zaposlovanja v zvezi s 
pospeševanjem zaposlovanja žensk in prikrajšanih oseb; 

4. zahteva od držav članic in Komisije, da spodbujajo večjo družbeno odgovornost vseh 
evropskih podjetij in razvoj projekta Evropske zveze za družbeno odgovornost podjetij; 

5. poudarja, da so podjetja dokaz, da družbena odgovornost odpravlja neenakosti, povezane 
z ženskami na trgu dela, zlasti v zvezi z dostopom na trg, izobrazbo, poklicnim 
napredovanjem in plačami; 

6. vztraja, da sta socialni dialog ter vloga socialnih partnerjev in drugih zadevnih 
udeležencev pomembna pri spodbujanju zaposlovanja žensk in v boju proti 
diskriminaciji; spodbuja jih k ukrepanju na področju družbene odgovornosti podjetij za 
večje sodelovanje žensk v delavskih svetih in organih socialnega dialoga;

7. poudarja, da bi se morali za večjo družbeno odgovornost podjetij sprejeti ukrepi za bolj 
varno, prilagodljivo in kakovostno delovno okolje, ki omogoča boljše usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja;

8. poziva Komisijo, da v okviru spremljanja napredka v zvezi z družbeno odgovornostjo 
podjetij spodbuja sodelovanje žensk v forumu interesnih skupin ter izmenjavo informacij 
in dobrih praks na področju enakosti spolov.


