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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. насърчава ЕС да играе активна роля за повишаване на осведомеността относно 
потенциалния принос на предприятията за обществото чрез корпоративна социална 
отговорност (КСО) в областта на културата, образованието, спорта и младежта;

2. насърчава ЕС, както и държавите членки, да предоставят конкретна информация, 
както и образование и обучение относно КСО, за да могат предприятията да се 
възползват напълно от КСО и да я прилагат в своята организационна култура;

3. призовава държавите членки да въведат данъчни освобождавания за предприятия, 
които финансират доброволчески дейности и инициативи с нестопанска цел;

4. насочва вниманието към необходимостта КСО да бъде включена в учебните 
планове на образователните институции на всички нива, включително бизнес 
училища, както и в програмите за обучение за ръководители и служители от малки 
и средни предприятия;

5. насърчава държавите членки да интегрират КСО в съответните образователни 
програми;

6. подчертава важността на връзката между предприятията и училищата, 
предоставящи гимназиално образование, и по-специално с предоставящите 
университетско образование и посочва ролята, която КСО може да има при 
получаването на практически опит от студентите по време на следването им чрез 
платена заетост на непълно работно време или платени стажове в предприятията;

7. насърчава предприятията да предоставят качествени стажове със силен обучителен 
компонент, който да облекчава прехода между образованието и заетостта, да
улеснява развитието на умения, които съответстват на пазара на труда, и да 
подкрепя независимостта на младите хора;

8. насърчава предприятията да поощряват творчеството и културните проекти в 
рамките на техните политики, свързани с КСО, в контекста на гражданския 
ангажимент, както и да стимулират устойчив растеж и създаване на работни места;

9. посочва важността на включването на малките и средните предприятия в КСО и 
признаването на техните постижения в тази област;

10. насърчава предприятията, в сътрудничество със социалните партньори, да 
информират, да обучават и да ангажират своите служители по отношение на 
основните социални предизвикателства, пред които е изправена Европа, по-
специално в областта на икономиката, обществото, околната среда и 
международните отношения;
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11. призовава за пропагандиране на идеята за спонсорството сред работодателите;

12. посочва важния принос, който КСО може да има за създаването на възможности за 
обучение и растеж, както и за формиране и насърчаване на социални позиции, 
граждански ангажимент, професионална етика и социална интеграция посредством 
активно взаимодействие с обществото, както и посредством дейности, свързващи 
различните поколения, като взаимното наставничество и предаването на ноу-хау 
между възрастни и млади хора; подчертава по-специално приноса на КСО за 
създаването на възможности за младите хора и за развитието на техните таланти;

13. подчертава важността на защитата на правата на човека в отношенията с държави, 
които не са членки на ЕС;

14. приветства европейската схема за награждаване на партньорства в областта на КСО 
между предприятия и други заинтересовани страни, включително образователни 
институции и спортни организации, като важна стъпка за повишаване на 
осведомеността във връзка с КСО;

15. подчертава, че социално отговорните инвестиции (СОИ) като част от процеса на 
прилагане на КСО в решенията за инвестиране съчетава финансовите и 
икономическите цели на инвеститорите със социалните, екологичните, етичните, 
културните и образователните проблеми;

16. насърчава държавите членки и Съюза да вземат предвид в своя дневен ред, свързан 
с КСО, че МСП в културните и творческите индустрии могат да имат съществено 
въздействие върху социалните промени и промените в околната среда посредством 
интегриране на отчитането на социалните фактори и включване на дългосрочни 
решения за борба с бедността, като дават нови импулси на пазара на труда;

17. насърчава провеждането най научни изследвания относно причините за 
ефективността или неефективността на различните стратегии за КСО;

18. призовава държавите членки да подпомагат и да придават по-висока стойност на 
доброволческите дейности, извършвани от служители и работници, и на такива, 
подкрепяни от работодателите, включително в контекста на КСО, както се посочва 
в резолюция от 12 юни 2012 г. относно признаването и насърчаването на 
трансграничните доброволчески дейности в ЕС1; подчертава, че доброволческите 
дейности не следва по никакъв начин да влияят на заплащането или условията на 
труд на служителя и че доброволческите дейности и платеният труд следва да се 
допълват;

19. изразява убеждението си, че предприятията за културното съдържание и медийните 
предприятия носят корпоративна социална отговорност, като гарантират защитата 
на основните права на потребителите, и счита, че саморегулирането и 
задълбочената проверка на пакети крият риска от прехвърляне на полицейската и 
правоприлагащата дейност към частния сектор;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0236.
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20. насърчава медийните предприятия да включат стандарти за прозрачна 
журналистика в своите политики за КСО, включително гаранции за защита на 
източниците и лицата, които подават сигнали за нередности.
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