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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. ενθαρρύνει την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με 
τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) στον τομέα του πολιτισμού της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεολαίας·

2. ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν συγκεκριμένες πληροφορίες καθώς 
και εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της ΕΚΕ για να επωφελούνται πλήρως οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ και να είναι σε θέση να την εφαρμόζουν στην οργανωτική 
δομή τους·

3. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα φορολογικής απαλλαγής για τις επιχειρήσεις 
που χρηματοδοτούν την εθελοντική εργασία και πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα·

4. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενσωματωθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφενός 
στα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των επιπέδων, 
περιλαμβανομένων και των σχολών επαγγελματικού προσανατολισμού, και αφετέρου στα 
προγράμματα κατάρτισης για διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στη σχετική διδακτέα ύλη τους·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις σχολές δευτέρου 
κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη δε περισσότερο με τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΚΕ 
παρέχοντας στους σπουδαστές εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε σε 
βάση αμειβόμενης μερικής απασχόλησης είτε με περιόδους αμειβόμενης μαθητείας σε 
επιχειρήσεις·

7. ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ποιοτική μαθητεία με ισχυρή συνιστώσα 
μάθησης η οποία διευκολύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας και υποστηρίζει την 
αυτονομία των νέων·

8. παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προαγάγουν τη δημιουργικότητα και να 
προωθήσουν πολιτιστικά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθούν σε 
σχέση με την ΕΚΕ και τούτο στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής δέσμευσης και για να 
τονώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

9. σημειώνει τη σημασία που λαμβάνει η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ΕΚΕ και η αναγνώριση των επιτευγμάτων τους στον χώρο αυτό·

10. ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προβαίνουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
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στην εκπαίδευση και ενημέρωση των υπαλλήλων τους σχετικά με τις μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις που πλήττουν την Ευρώπη, φροντίζοντας για την ενεργό ανάμειξή τους σε 
αυτές, ιδίως στο οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και διεθνές επίπεδο·

11. ζητεί να προβληθεί η έννοια της χορηγίας στους εργοδότες·

12. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η ΕΚΕ στη δημιουργία ευκαιριών 
για εκμάθηση και ανάπτυξη, στη διαμόρφωση και προαγωγή κοινωνικών στάσεων, στη 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στην επαγγελματική δεοντολογία και την κοινωνική 
ένταξη με υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με την κοινωνία, καθώς και στις 
δραστηριότητες διάδρασης των γενεών, όπως η αμοιβαία καθοδήγηση και η μεταφορά 
τεχνογνωσίας από τους ηλικιωμένους στους νεώτερους και αντιστρόφως· τονίζει 
ειδικότερα τη συμβολή που μπορεί να έχει η ΕΚΕ στη δημιουργία ευκαιριών για τους 
νέους και στην καλλιέργεια των ταλέντων τους·

13. τονίζει τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις με τρίτες 
χώρες·

14. επικροτεί τη θέσπιση του ευρωπαϊκού βραβείου για εταιρικές σχέσεις ΕΚΕ μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων, περιλαμβανομένων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των αθλητικών οργανώσεων, ως σημαντικό βήμα για την 
αύξηση της προβολής της ΕΚΕ·

15. τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, ως τμήμα της εκτελεστικής διαδικασίας 
της ΕΚΕ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις, συνδυάζουν τους 
χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς στόχους των επενδυτών με κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς, δεοντολογικούς, πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς προβληματισμούς·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Ένωση να λάβουν υπόψη στο θεματολόγιό τους για 
την ΕΚΕ το γεγονός ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας 
μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή 
ενσωματώνοντας τον κοινωνικό παράγοντα και παρέχοντας μακροπρόθεσμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση της φτώχειας δίνοντας νέα ώθηση στην αγορά εργασίας·

17. ζητεί να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τους λόγους στους οποίους οφείλεται η 
αποτελεσματικότητα ή η αναποτελεσματικότητα των διαφόρων στρατηγικών που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή και αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

18. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν κι να ενισχύσουν το καθεστώς του εθελοντισμού των 
εργαζομένων και τον εθελοντισμό που υποστηρίζεται από τους εργοδότες, μεταξύ άλλων, 
στο πλαίσιο της ΕΚΕ, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με 
την αναγνώριση και προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ· 
τονίζει ότι ο εθελοντισμός δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω να επηρεάζει την αμοιβή ή την 
εργασία των εργαζομένων και ότι οι δραστηριότητες εθελοντισμού θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές της αμειβόμενης εργασίας·

19. είναι της γνώμης ότι οι επιχειρήσεις στον πολιτισμικό τομέα και οι εταιρείες μέσων 
μαζικής ενημέρωσης έχουν εταιρική κοινωνική ευθύνη εξασφαλίζοντας ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών προστατεύονται επαρκώς και θεωρεί ότι η αυτορρύθμιση και ο 
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σε βάθος έλεγχος που διεξάγεται σε δέσμες δεδομένων αυξάνουν τον κίνδυνο οι 
αστυνομικές αρχές και οι αρχές για την εφαρμογή του νόμου να ανατεθούν στον ιδιωτικό 
τομέα·

20. ενθαρρύνει τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να συμπεριλάβουν στις πολιτικές 
τους σχετικά με την ΕΚΕ διαφανή πρότυπα δημοσιογραφίας, περιλαμβανομένων και 
εγγυήσεων για την προστασία των πηγών και των δικαιωμάτων των πληροφοριοδοτών.
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