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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer EU til aktivt at medvirke til at skabe større opmærksomhed om, i hvilken 
udstrækning virksomhederne gennem virksomhedernes sociale ansvar (VSA) kan yde et 
samfundsmæssigt bidrag på kultur-, uddannelses-, sports- og ungdomsområdet;

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre konkrete oplysninger om og uddannelse i 
VSA, således at virksomhederne til fulde kan udnytte fordelene i forbindelse hermed og 
implementere VSA i deres organisationskultur;

3. opfordrer medlemsstaterne til at indføre afgiftsfritagelser for virksomheder, der finansierer 
frivilligt arbejde og nonprofitinitiativer;

4. henleder opmærksomheden på behovet for, at virksomhedernes sociale ansvar indarbejdes 
i læseplanerne for uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, herunder handelshøjskoler, og 
i uddannelsesprogrammer for ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder;

5. opfordrer medlemsstaterne til at integrere VSA i læseplanerne for de relevante 
uddannelser;

6. understreger betydningen af forbindelsen mellem virksomheder og skoler, der udbyder 
ungdomsuddannelser og i særdeleshed videregående uddannelser, og påpeger den rolle, 
VSA kan spille ved at give de studerende praktisk erfaring under deres studier enten på 
lønnet deltid eller i lønnet praktik i virksomhederne;

7. tilskynder virksomhederne til at levere kvalitetspraktikpladser med en stærk 
læringskomponent, der letter overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse, fremmer 
udviklingen af færdigheder, der er relevante for arbejdsmarkedet og støtter unges 
autonomi;

8. opfordrer virksomhederne til at fremme kreativitet og kulturelle projekter som led i deres 
VSA-politikker i forbindelse med civilt engagement og stimulere bæredygtig vækst og 
jobskabelse;

9. påpeger betydningen af at inddrage de små og mellemstore virksomheder i VSA og 
anerkende deres resultater på dette område;

10. tilskynder virksomheder til i samarbejde med ledelse og arbejdstagere at informere de 
ansatte om og undervise og inddrage dem i de store sociale udfordringer, der påvirker 
Europa, især for så vidt angår økonomien, samfundet, miljøet og internationalt;

11. opfordrer til, at ideen om sponsorering fremmes blandt arbejdsgiverne;

12. henviser til, at VSA kan bidrage væsentligt til at skabe muligheder for læring og vækst og 
skabe og fremme social bevidsthed, civilt engagement, faglig etik og social integration 
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gennem omfattende interaktion med samfundet såvel som aktiviteter mellem 
generationerne såsom gensidige mentorordninger og overførsel af viden mellem gamle og 
unge; understreger især, at VSA kan bidrage til at skabe muligheder for unge mennesker 
og udvikle deres talenter;

13. understreger vigtigheden af at forsvare menneskerettighederne i forbindelserne med lande 
uden for EU;

14. glæder sig over den europæiske ordning for VSA-partnerskaber mellem virksomheder og 
andre interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og idrætsorganisationer, som 
væsentligt øger VSA's synlighed;

15. understreger, at socialt ansvarlige investeringer som led i gennemførelsen af VSA i 
investeringsbeslutninger skal kombinere investorernes finansielle og økonomiske mål med 
deres sociale, miljømæssige, etiske, kulturelle og uddannelsesmæssige betragtninger;

16. opfordrer medlemsstaterne og EU til i deres VSA-dagsorden at tage højde for, at de 
kulturelle og kreative SMV'er kan have en betydelig indvirkning på sociale og 
miljømæssige forandringer ved at integrere sociale overvejelser og afstedkomme 
langsigtede løsninger til bekæmpelse af fattigdom ved at give nye impulser til 
arbejdsmarkedet;

17. opfordrer til forskning i årsagerne til de forskellige gennemførte VSA-strategiers 
effektivitet eller mangel på samme;

18. opfordrer medlemsstaterne til at støtte og styrke status for frivilligt arbejde for 
arbejdstagere og frivilligt arbejde støttet af arbejdsgiverne, også som led i VSA, som 
anført i beslutning af 12. juni 2012 om anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på 
tværs af grænserne i EU1; understreger, at frivilligt arbejde ikke på nogen måde bør 
påvirke de ansattes løn eller arbejde, og at frivillige aktiviteter og lønnet arbejde bør 
supplere hinanden;

19. mener, at kulturelt indhold og medievirksomheder har et socialt ansvar for at sikre 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for brugerne, og mener, at selvregulering og 
deep packet-inspektioner skaber en risiko for, at politi og retshåndhævelse udliciteres til 
den private sektor;

20. tilskynder medieselskaber til at medtage gennemsigtige journalistikstandarder i deres 
VSA-politikker, herunder garantier for kildebeskyttelse og rettighederne for informanter.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0236.
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