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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vybízí EU, aby se aktivně podílela na zvyšování povědomí o příspěvku v oblasti kultury, 
vzdělávání, sportu a mládeže, který mohou podniky poskytnout společnosti 
prostřednictvím sociální odpovědnosti podniků;

2. vybízí EU a členské státy, aby poskytovaly konkrétní informace o sociální odpovědnosti 
podniků, stejně jako vzdělávání a odbornou přípravu v této oblasti, aby podniky tuto 
odpovědnost plně využívaly a mohly ji zahrnout do své organizační kultury;

3. vyzývá členské státy, aby zavedly osvobození od daně pro firmy, které financují 
dobrovolnou práci a neziskové iniciativy;

4. upozorňuje na to, že sociální odpovědnost podniků je třeba začlenit do osnov vzdělávacích 
institucí na všech úrovních, včetně obchodních škol, a do vzdělávacích programů pro 
řídicí pracovníky a zaměstnance malých a středních podniků;

5. vybízí členské státy, aby koncepci sociální odpovědnosti podniků zařadily do příslušných 
učebních osnov;

6. zdůrazňuje význam vztahu mezi podniky a školami poskytujícími vyšší střední vzdělání,
a zejména na vysokoškolské úrovni, a upozorňuje na úlohu, kterou může sociální 
odpovědnost podniků hrát při poskytování praktických zkušeností studentům během 
studia, ať již v podobě placené práce na částečný úvazek, nebo placených stáží
v jednotlivých firmách;

7. vybízí podniky, aby poskytovaly kvalitní stáže se silnou vzdělávací složkou, které usnadní 
přechod ze školy do zaměstnání, umožní rozvoj dovedností potřebných na trhu práce
a podpoří samostatnost mladých lidí;

8. vybízí podniky, aby v souvislosti s občanskou angažovaností podporovaly v rámci svých 
politik v oblasti sociální odpovědnosti podniků kreativitu a kulturní projekty a aby 
podněcovaly udržitelný růst a tvorbu pracovních míst;

9. zdůrazňuje význam zapojení malých a středních podniků do sociální odpovědnosti 
podniků a uznání jejich úspěchů v této oblasti;

10. vybízí podniky, aby ve spolupráci se sociálními partnery informovaly a školily své 
zaměstnance o hlavních sociálních výzvách týkajících se Evropy a zapojovaly je do nich, 
zejména pokud jde o hospodářství, společnost, životní prostředí a mezinárodní hlediska;

11. vyzývá k prosazování myšlenky sponzorství mezi zaměstnavateli;

12. upozorňuje na skutečnost, že sociální odpovědnost podniků může prostřednictvím vysoké 
úrovně interakce se společností a také mezigeneračních aktivit, jako je vzájemné 
poradenství a předávání znalostí mezi staršími a mladými lidmi, významně přispět
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k vytváření příležitostí pro vzdělávání a růst, vytváření a prosazování postojů společnosti, 
občanskou angažovanost, profesní etiku a sociální začlenění; zdůrazňuje zejména přínos, 
který může sociální odpovědnost podniků mít při vytváření příležitosti pro mladé lidi a 
k rozvíjení jejich nadání;

13. zdůrazňuje význam dodržování lidských práv ve vztazích se zeměmi mimo EU;

14. vítá Evropské ceny za partnerství mezi podniky a dalšími zúčastněnými stranami, k nimž 
patří i vzdělávací instituce a sportovní organizace, v oblasti sociální odpovědnosti podniků 
jako důležitý krok k většímu zviditelnění této oblasti;

15. zdůrazňuje, že sociálně odpovědné investování jako součást procesu provádění sociální 
odpovědnosti podniků v investičních rozhodnutích propojuje finanční a ekonomické cíle 
investorů s jejich sociální, environmentální, etickou, kulturní a vzdělávací problematikou;

16. vybízí členské státy a Unii, aby v sociální odpovědnosti podniků zohlednily, že kulturní
a kreativní malé a střední podniky mohou mít významný vliv na změnu společnosti
a životního prostředí tím, že začleňují sociální hledisko a přinášejí dlouhodobá řešení
v boji proti chudobě poskytováním nových impulsů na trhu práce;

17. vyzývá k tomu, aby se výzkum zaměřil na důvody účinnosti nebo neúčinnosti různých 
prováděných strategií sociální odpovědnosti podniků;

18. vyzývá členské státy, aby podporovaly dobrovolnickou činnost zaměstnanců
a dobrovolnickou činnost podporovanou zaměstnanci a posilovaly její postavení rovněž
v souvislosti se sociální odpovědností podniků, jak je uvedeno v usnesení ze dne 12. 
června 2012 o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU1; 
zdůrazňuje, že dobrovolnictví by v žádném případě nemělo ovlivnit plat nebo práci 
zaměstnanců a že dobrovolnická činnost a placená práce by se měly navzájem doplňovat;

19. je přesvědčen, že společnosti v oblasti kultury a sdělovacích prostředků mají sociální 
odpovědnost podniků při zajišťování ochrany základních práv uživatelů, a domnívá se, že 
samoregulace a hloubková kontrola paketů zvyšuje riziko, že policejní a právní vymáhání 
přejde do soukromého sektoru;

20. vybízí mediální společnosti, aby do své politiky sociální odpovědnosti podniků začlenily 
transparentní standardy žurnalistiky, včetně záruk ochrany zdroje a práv oznamovatelů.

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0236.



AD\922049CS.doc 5/5 PE497.788v02-00

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 18.12.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

23
0
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Iosif Matula, Raimon Obiols, Rui 
Tavares

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Leonardo Domenici


