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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. julgustab Euroopa Liitu võtma endale aktiivne roll teadlikkuse suurendamisel panusest, 
mida ettevõtlus saab ettevõtja sotsiaalse vastutuse kaudu ühiskonnale anda kultuuri, 
hariduse, spordi ja noorsoo valdkonnas;

2. julgustab ELi ja liikmesriike jagama konkreetset teavet ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta 
ning pakkuma haridust ja koolitust selles valdkonnas, et ettevõtjatel oleks võimalik 
sotsiaalse vastutuse eeliseid maksimaalselt ära kasutada ning seda oma 
organisatsioonikultuuris rakendada;

3. kutsub liikmesriike üles kehtestama maksusoodustusi ettevõtetele, kes rahastavad 
vabatahtlikku tööd ja mittetulunduslikke algatusi;

4. juhib tähelepanu vajadusele lisada ettevõtja sotsiaalne vastutus kõigi tasandi 
haridusasutuste, sealhulgas majanduskoolide õppekavadesse ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juhtide ja töötajate koolitusprogrammidesse;

5. julgustab liikmesriike integreerima ettevõtja sotsiaalse vastutuse asjaomastesse 
õppekavadesse;

6. rõhutab keskkoolide ning eriti kõrgekoolide ja ettevõtete vahelise seose olulisust ning 
juhib tähelepanu rollile, mida ettevõtja sotsiaalne vastutus saab etendada praktiliste 
kogemuste andmisel üliõpilastele õpingute ajal kas osalise tasustatud tööaja kujul või 
tasustatud praktikana ettevõtetes;

7. ergutab ettevõtteid pakkuma kvaliteetseid praktikakohti, kus on suur rõhuasetus 
õppimisele, et lihtsustada üleminekut koolist tööle, aidata kaasa tööturul vajalike oskuste 
arendamisele ning toetada noorte iseseisvaks saamist;

8. julgustab ettevõtteid edendama oma ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika raames 
kodanikualgatuse korras loovust ja kultuuriprojekte ning stimuleerima jätkusuutliku 
majanduskasvu ning uute töökohtade loomist;

9. rõhutab, et oluline on kaasata ettevõtja sotsiaalsesse vastutusse väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted ning tunnustada nende saavutusi selles valdkonnas;

10. ergutab ettevõtteid koostöös juhtkonna ja töövõtjatega teavitama oma töötajaid Euroopat 
mõjutavatest suurtest sotsiaalsetest raskustest, eriti mis puudutab majandust, ühiskonda, 
keskkonda ja rahvusvahelisi suhteid, ning neid selles vallas koolitama ja raskuste 
lahendamisse kaasama;

11. nõuab sponsorluse edendamist tööandjate seas;

12. juhib tähelepanu ettevõtja sotsiaalse vastutuse olulisele panusele täiendõppe ja arengu 
ning sotsiaalse lähenemise kujundamise ja toetamise, kodanikualgatuse, kutse-eetika ja 



PE497.788v02-00 4/5 AD\922049ET.doc

ET

sotsiaalse integratsiooni võimaluste loomisel koostoimes ühiskonnaga, ning 
põlvkondadevahelises tegevuses, nagu vastastikune juhendamine ja oskusteabe 
vahetamine vanade ja noorte vahel; rõhutab eriti asjaolu, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
abil saab luua võimalusi noortele ning arendada nende andeid;

13. rõhutab, kui oluline on inimõiguste austamine suhetes kolmandate riikidega;

14. kiidab heaks kava hakata andma Euroopa auhinda ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
partnerlustele ettevõtete ja teiste sidusrühmade, sh õppeasutuste ja spordiorganisatsioonide 
vahel, kui olulist sammu ettevõtja sotsiaalse vastutuse nähtavuse parandamiseks;

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud, mis kuuluvad 
investeerimisotsuste näol ettevõtja sotsiaalse vastutuse rakendamise alla, ühendavad 
investorite rahalised ja majanduslikud eesmärgid nende sotsiaalsete, keskkondlike, 
eetiliste, kultuuriliste ja hariduslike tõekspidamistega;

16. ergutab liikmesriike ja liitu võtma oma ettevõtja sotsiaalse vastutuse programmis arvesse 
asjaolu, et kultuuri- ja loomingulises valdkonnas tegutsevatel VKEdel võib sotsiaalsete 
kaalutluste kaasamise teel olla tähelepanuväärne mõju muutuste üle ühiskonnas ja 
keskkonnas ning nad annavad ka vaesusevastaste pikaajaliste lahenduste pakkumise kaudu 
uusi impulsse tööturule;

17. nõuab, et viidaks läbi uuringuid tuvastamaks, millistel põhjustel on erinevad ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse rakendatud strateegiad tõhusad või ebatõhusad;

18. kutsub liikmesriike üles toetama töötajate vabatahtlikku tegevust ja tööandja poolt 
toetatud vabatahtlikku tegevust ning sellist töötajat rohkem väärtustama ka ettevõtjate 
sotsiaalse vastutuse raames, nagu seda on väljendatud 12. juuni 2012. aasta resolutsioonis 
piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamise ja edendamise kohta ELis1; rõhutab, et 
vabatahtlik töö ei tohiks mitte mingil juhul mõjutada töötajate palkasid või tööd ning et 
vabatahtlik tegevus ja tasustatud töö peaksid üksteist täiendama;

19. on seisukohal, et kultuuri- ja meediaettevõtetel on ettevõtja sotsiaalne vastutus tagada, et 
kasutajate põhiõigused on kaitstud, ning on arvamusel, et eneseregulatsioon ja 
andmepakettide põhjalik kontroll võivad tuua kaasa ohu tellida politsei ja 
õiguskaitseorganite teenus erasektorilt;

20. ergutab meediaettevõtteid lisama oma ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtetesse ka 
läbipaistva ajakirjanduse standardid, sealhulgas teabeallika kaitse tagamine ja rikkumistest 
teataja õigused;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0236.
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