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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina ES atlikti aktyvų vaidmenį skatinant informavimą apie indėlį, kurį įmonių 
socialinės atsakomybės (ĮSA) pagrindu įmonės gali užtikrinti visuomenei kultūros, 
švietimo, sporto ir jaunimo reikalų srityje;

2. ragina ES ir valstybes nares teikti konkrečią informaciją apie ĮSA ir užtikrinti švietimą ir 
lavinimą ĮSA srityje siekiant, kad įmonės visapusiškai pasinaudotų ĮSA ir galėtų ją diegti 
savo organizacinėje kultūroje;

3. ragina valstybes nares pradėti taikyti atleidimą nuo mokesčių įmonėms, kurios finansuoja 
savanorišką darbą ir ne pelno iniciatyvas;

4. atkreipia dėmesį į būtinybę įtraukti ĮSA į visų lygmenų švietimo įstaigų, įskaitant verslo 
mokyklas, mokymo programas ir į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vadovams ir 
darbuotojams skirtas mokymų programas;

5. ragina valstybes nares integruoti ĮSA į susijusias švietimo programas;

6. pabrėžia įmonių ir aukštesnio viduriniojo lavinimo – ypač aukštojo mokslo lygmens –
mokyklų sąsajos svarbą ir atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį ĮSA gali atlikti studentams 
įgyjant praktinės patirties studijų metais – atlygintinai dirbant įmonėje ne visą darbo dieną 
arba atliekant ten mokamą praktiką;

7. ragina įmones siūlyti kokybišką praktiką, įskaitant stiprų mokymosi komponentą, kurią 
atliekant būtų palengvintas perėjimas iš mokslo įstaigos į darbo rinką, skatinamas darbo 
rinkai aktualių įgūdžių vystymas ir remiamas jaunimo savarankiškumas;

8. ragina įmones įgyvendinant savo ĮSA politiką skatinti kūrybiškumą ir kultūros projektus 
pilietinės veiklos kontekste, taip pat skatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą;

9. atkreipia dėmesį į MVĮ įtraukimo į veiklą, susijusią su ĮSA, ir jų laimėjimų šioje srityje 
pripažinimo svarbą;

10. ragina įmones bendradarbiaujant su vadovybe ir darbo jėga informuoti darbuotojus apie 
didžiausius socialinius uždavinius, su kuriais susiduria Europa, ypač kai tai susiję su 
ekonomikos, visuomenės, aplinkos ir tarptautiniais klausimais, taip pat juos apie tai 
mokyti ir įtraukti į su tuo susijusią veiklą;

11. ragina tarp darbdavių populiarinti rėmimo idėją;

12. atkreipia dėmesį į svarbų indėlį, kurį ĮSA gali užtikrinti kuriant mokymosi ir augimo 
galimybes, formuojant ir skatinant socialinį požiūrį, pilietinę veiklą ir socialinę integraciją 
aktyvaus bendravimo su visuomene, taip pat kartų sąveikos pagrindu, pvz., vieniems 
mokantis iš kitų ir vyresnio amžiaus asmenims ir jaunimui keičiantis praktine patirtimi; 
ypač atkreipia dėmesį į galima ĮSA indėlį sudarant galimybes jaunuoliams ir plėtojant jų 
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gabumus;

13. pabrėžia, kad palaikant santykius su ES nepriklausančiomis šalimis svarbu paisyti 
žmogaus teisių;

14. teigiamai vertina Europos apdovanojimų programą, skirtą įmonių ir kitų suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant švietimo institucijas ir sporto organizacijas, ĮSA partnerystėms, kaip svarbų 
žingsnį didinant ĮSA matomumą;

15. pabrėžia, kad socialiai atsakingas investavimas (SAI), kaip dalis ĮSA įgyvendinimo 
priimant sprendimus dėl investicijų, yra investuotojų finansinių ir ekonominių tikslų ir jų 
sprendžiamų socialinių, aplinkos apsaugos, etikos, kultūros ir švietimo klausimų derinys;

16. ragina valstybes nares ir Sąjungą savo ĮSA darbotvarkėje atsižvelgti į tai, kad kultūros ir 
kūrybinės MVĮ, įtraukdamos dėmesį socialiniams klausimams ir skatindamos ilgalaikius
sprendimus, reikalingus kovoti su skurdu suteikiant naują postūmį darbo rinkai, gali daryti 
didelį poveikį socialiniams ir aplinkos pokyčiams;

17. ragina atlikti mokslinį įvairių įgyvendintų ĮSA strategijų veiksmingumo ar 
neveiksmingumo priežasčių tyrimą;

18. ragina valstybes nares remti ir stiprinti darbuotojų savanoriškos veiklos ir darbdavių 
remiamos savanoriškos veiklos statusą, taip pat ir ĮSA kontekste, kaip pažymėta 2012 m. 
birželio 12 d. rezoliucijoje dėl tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimo ir 
skatinimo ES1; pabrėžia, kad savanoriška veikla jokiu būdu neturėtų neigiamai paveikti 
darbuotojų atlyginimų ar darbo ir kad savanoriška veikla ir atlygintinas darbas turėtų 
vienas kitą papildyti;

19. laikosi nuomonės, jog už kultūros turinį atsakingos ir žiniasklaidos bendrovės prisiima 
įmonių socialinę atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinama vartotojų pagrindinių teisių 
apsauga, ir tiki, jog dėl savireguliacijos ir išsamių duomenų paketų analizių rizikuojama 
politiką ir teisėsaugą atiduoti į privačiojo sektoriaus rankas;

20. ragina žiniasklaidos bendroves į savo ĮSA politiką įtraukti skaidrios žurnalistikos 
standartus, įskaitant šaltinio apsaugos garantijas ir informatorių teises.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0236.
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