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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kannustaa EU:ta toimimaan aktiivisesti tietoisuuden lisäämiseksi siitä, miten yritykset 
voivat auttaa yhteiskuntaa ottamalla yhteiskuntavastuuta kulttuurin, koulutuksen, urheilun 
ja nuorisotoiminnan alalla;

2. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan konkreettista tietoa yritysten 
yhteiskuntavastuusta sekä siihen liittyvää opetusta ja koulutusta, jotta yritykset saisivat 
täyden hyödyn yhteiskuntavastuusta ja toimeenpanisivat sen organisaatiokulttuurissaan;

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verohelpotuksia yrityksille, jotka rahoittavat 
vapaaehtoistyötä ja voittoa tavoittelemattomia aloitteita;

4. kiinnittää huomiota siihen, että yritysten yhteiskuntavastuu on liitettävä oppilaitosten 
opetussuunnitelmiin kaikilla asteilla – myös kaupallisen alan korkeakouluissa – sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten johtajien ja työntekijöiden koulutukseen;

5. kannustaa jäsenvaltioita integroimaan yritysten yhteiskuntavastuun soveltuviin 
opetussuunnitelmiin;

6. korostaa yritysten ja keskiasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja erityisesti 
korkeakoulujen välisen suhteen tärkeyttä ja toteaa, että yritysten yhteiskuntavastuu voi 
tarjota opiskelijoille mahdollisuuden hankkia käytännön kokemusta opintojen aikana 
työskentelemällä joko palkallisessa osa-aikatyössä tai palkallisessa työharjoittelussa 
yrityksissä;

7. kannustaa yrityksiä tarjoamaan laadukkaita ja oppimista voimakkaasti edistäviä 
harjoittelupaikkoja, jotka helpottavat siirtymistä koulutuksesta työelämään, 
myötävaikuttavat työmarkkinoilla tarvittavien taitojen kehittämiseen ja tukevat nuorten 
riippumattomuutta;

8. kannustaa yrityksiä edistämään luovuutta ja kulttuuriprojekteja 
yhteiskuntavastuupolitiikoissaan osana kansalaistoimintaa sekä vauhdittamaan kestävää 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista;

9. huomauttaa, että pk-yritysten ottaminen mukaan yhteiskuntavastuuseen ja niiden 
saavutusten tunnustaminen on tärkeää;

10. kannustaa yrityksiä tiedottamaan yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen 
kanssa työntekijöille Eurooppaan vaikuttavista huomattavista sosiaalisista haasteista 
erityisesti talouden, yhteiskunnan, ympäristön ja kansainvälisten kysymysten osalta, 
kouluttamaan työntekijöitä näissä asioissa ja ottamaan heidät mukaan keskusteluun niistä;

11. kehottaa edistämään sponsoroinnin ajatusta työnantajien keskuudessa;
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12. huomauttaa, että yritysten yhteiskuntavastuulla voi olla tärkeä rooli oppimis- ja 
kasvumahdollisuuksien luomisessa sekä sosiaalisten asenteiden, kansalaistoiminnan, 
ammattietiikan ja sosiaalisen integroitumisen muotoutumisessa ja edistämisessä siten, että 
luodaan korkeatasoista vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa ja sukupolvien välistä 
toimintaa, kuten keskinäistä mentorointia ja vanhojen ja nuorten välistä tietämyksen ja 
osaamisen siirtoa; korostaa erityisesti, että yritysten yhteiskuntavastuun avulla voidaan 
luoda nuorille mahdollisuuksia ja auttaa heitä kehittämään lahjojaan;

13. korostaa ihmisoikeuksien puolustamisen merkitystä suhteissa EU:n ulkopuolisiin maihin;

14. pitää yritysten ja muiden sidosryhmien, kuten koulutuslaitosten ja urheilujärjestöjen, 
välistä yhteiskuntavastuualan kumppanuuksia koskevaa eurooppalaista palkkio-ohjelmaa 
tärkeänä askeleena kohti yritysten yhteiskuntavastuun näkyvyyden parantamista;

15. korostaa, että sosiaalisesti vastuulliset investoinnit, jotka investointipäätösten muodossa 
ovat osa yhteiskuntavastuun täytäntöönpanoa, yhdistävät sijoittajien taloudelliset 
tavoitteet sosiaalisiin, ympäristöä koskeviin, eettisiin, kulttuurisiin ja koulutuksellisiin 
näkökohtiin;

16. kannustaa jäsenvaltioita ja unionia ottamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa 
ohjelmissaan huomioon, että kulttuurialan ja luovan alan pk-yrityksillä voi olla merkittävä 
vaikutus yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin, kun ne integroivat sosiaalisia näkökohtia 
ja tuovat pitkän aikavälin ratkaisuja köyhyyden torjuntaan antamalla uusia sysäyksiä 
työmarkkinoille;

17. kehottaa tekemään tutkimuksia erilaisten yhteiskuntavastuuta koskevien strategioiden 
täytäntöönpanon tehokkuuteen tai tehottomuuteen johtaneista syistä;

18. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa ja työnantajien 
tukemaa vapaaehtoistoimintaa sekä kohentamaan niiden asemaa myös yritysten 
yhteiskuntavastuun puitteissa, kuten valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan 
tunnustamisesta ja edistämisestä EU:ssa 12. kesäkuuta 2012 annetussa päätöslauselmassa1

todetaan; korostaa, että vapaaehtoistoiminnan ei pitäisi vaikuttaa työntekijöiden palkkaan 
tai työhön ja että vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön olisi täydennettävä toisiaan;

19. katsoo, että kulttuurisisältö- ja mediayritysten on yhteiskuntavastuun nojalla 
varmistettava, että käyttäjien perusoikeudet turvataan, ja katsoo, että itsesääntely ja 
perusteellinen tarkkailu (deep packet inspection, DPI) lisäävät riskiä poliisin ja 
lainvalvontaviranomaisten työn ulkoistamisesta yksityiselle sektorille;

20. kannustaa mediayrityksiä sisällyttämään yhteiskuntavastuuta koskeviin 
toimenpideohjeisiinsa avoimen journalismin normeja, kuten lähdesuojan takaamisen ja 
ilmiantajien oikeudet.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0236.
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