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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. ösztönzi az Uniót, hogy aktív szerepet játszva növelje a tudatosságot azzal kapcsolatban, 
hogy a vállalatok hogyan segíthetik a társadalmat a kultúra, az oktatás, a sport és az 
ifjúság területén a vállalati társadalmi felelősségvállalás révén;

2. ösztönzi az Uniót és a tagállamokat, hogy annak érdekében, hogy a vállalatok teljes 
mértékben kihasználhassák a vállalati társadalmi felelősségvállalás előnyeit, valamint 
szervezeti kultúrájukban végre tudják hajtani azt, bocsássanak rendelkezésre konkrét 
információkat és nyújtsanak oktatást és képzést a vállalati társadalmi felelősségvállalásról;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be adókedvezményeket az önkéntes munkát és 
a nonprofit kezdeményezéseket finanszírozó vállalatok számára;

4. felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalást 
az oktatási intézmények – az üzleti iskolákat is beleértve – valamennyi szintjén a 
tananyag, valamint a kis- és középvállalkozások vezetőit és alkalmazottait célzó képzési 
programok részévé tegyék;

5. arra biztatja a tagállamokat, hogy vonatkozó oktatási tanterveikbe építsék be a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás témakörét;

6. hangsúlyozza a felső középfokú oktatást, valamint különösen a felsőfokú oktatást kínáló 
iskolák és a vállalatok közötti kapcsolat jelentőségét, és rámutat arra, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás szerepet játszhat abban, hogy a hallgatók tanulmányaik 
folyamán – a vállalatoknál akár fizetett részmunkaidőben, akár fizetett gyakornokként –
gyakorlati tapasztalatot szerezzenek;

7. ösztönzi a vállalkozásokat, hogy biztosítsanak erős tanulási komponenssel rendelkező, 
színvonalas gyakornoki programokat, amelyek megkönnyítik az átmenetet az oktatásból a 
foglalkoztatásba, elősegítik a munkaerő-piac szempontjából releváns készségek 
fejlesztését, illetve támogatják a fiatalok önállóságát;

8. ösztönzi a vállalatokat, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
politikájukon belül – a polgári szerepvállalás keretében – mozdítsák elő a kreativitást és a 
kulturális projekteket, valamint serkentsék a fenntartható növekedést és a 
munkahelyteremtést;

9. rámutat annak fontosságára, hogy a kis- és középvállalkozásokat bevonják a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásba, valamint, hogy e téren elért eredményeiket elismerjék;

10. ösztönzi a vállalatokat, hogy a szociális partnerekkel együttműködve tájékoztatást és 
képzést nyújtsanak munkavállalóiknak az Európát és a világot érintő, elsősorban a 
gazdasággal, a társadalommal és a környezettel kapcsolatos főbb társadalmi kihívásokról, 
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illetve vonják be őket ezek megoldásába;

11. kéri a szponzorálás népszerűsítését a munkáltatók körében;

12. rámutat arra, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás a társadalommal való magas 
szintű kölcsönhatás, valamint generációk közötti tevékenységek – mint például kölcsönös 
mentorálás vagy az idősek és fiatalok közötti ismeretátadás – révén jelentős mértékben 
hozzá tud járulni a tanulási és növekedési lehetőségek megteremtéséhez, a társadalom 
hozzáállásának formálásához és fejlesztéséhez, a polgári szerepvállaláshoz, a szakmai 
etikához és a társadalmi integrációhoz; kiemelten hangsúlyozza a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás szerepét abban, hogy lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára, 
valamint segítse képességeik kibontakoztatását;

13. kiemeli az emberi jogok védelmének fontosságát a nem uniós országokkal fennálló 
kapcsolatok tekintetében;

14. üdvözli a vállalatok és az egyéb érintettek – többek között oktatási intézmények és 
sportszervezetek – közötti, a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
partnerségek európai díjazási rendszerét, ami fontos lépés a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás láthatóságának növelésében;

15. hangsúlyozza, hogy a társadalmilag felelős befektetés – amely a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás végrehajtási folyamatának része a befektetési döntés keretén belül –
összekapcsolja a befektetők pénzügyi és gazdasági célkitűzéseit a társadalmi, környezeti, 
etikai, kulturális és oktatási megfontolásokkal;

16. ösztönzi a tagállamokat és az Uniót, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
irányuló napirenddel kapcsolatban vegyék figyelembe, hogy a kulturális és kreatív kkv-k 
jelentős hatást gyakorolhatnak a társadalmi és környezeti változásokra egyrészt a 
társadalmi szempontok beépítése révén, másrészt azáltal, hogy a munkaerőpiacnak adott 
új lendület segítségével hosszú távú megoldásokat kínálnak a szegénység leküzdésére;

17. felszólít a vállalati társadalmi felelősségvállalásra irányuló különböző stratégiák 
vizsgálatára azok hatékonysága illetve eredménytelensége okainak megállapítása 
érdekében;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a munkavállalók önkéntességét és a 
munkaadó által támogatott önkéntességet, valamint erősítsék meg ezek státusát a 
vállalatok társadalmi felelősségének keretében is, ahogyan az „A határokon átnyúló 
önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című 2012. június 12-i 
állásfoglalásban1 is szerepel; hangsúlyozza, hogy az önkéntesség semmilyen módon nem 
befolyásolhatja az alkalmazottak fizetését vagy munkáját, valamint, hogy az önkéntes 
tevékenységeknek és a fizetett munkának ki kell egészíteniük egymást;

19. úgy gondolja, hogy a kulturális tartalom sugárzóinak és a médiatársaságoknak vállalati 
társadalmi felelőssége a felhasználók alapvető jogainak védelme, valamint úgy véli, hogy 
az önszabályozás és a mélyreható adatcsomagelemzés növeli a rendőrség és büntetés-

                                               
1 Elfogadott szövegek: P7_TA(2012)0236.
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végrehajtás magánszektorhoz történő kiszervezésének kockázatát;

20. ösztönzi a médiatársaságokat, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
politikájukba illesszék bele az átlátható újságírói normákat, többek között az 
információforrás védelmének biztosítását és a bejelentők jogainak védelmét.
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