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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. mudina ES aktīvi rīkoties, veicinot tā ieguldījuma apzināšanos, ko uzņēmumi var dot 
sabiedrībai ar korporatīvo sociālo atbildību (KSA) kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes 
lietu jomā;

2. mudina ES un dalībvalstis sniegt konkrētu informāciju par KSA un nodrošināt izglītību un 
mācības par KSA, lai uzņēmumi pilnībā izmantotu KSA priekšrocības un varētu to īstenot 
savā organizatoriskajā kultūrā;

3. aicina dalībvalstis ieviest nodokļu atbrīvojumus uzņēmumiem, kas finansē brīvprātīgo 
darbu un bezpeļņas pasākumus;

4. vērš uzmanību uz nepieciešamību KSA iekļaut mācību iestāžu plānos visos līmeņos, 
ieskaitot uzņēmējdarbības apmācības iestādes, un mācību programmās mazo un vidējo 
uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem;

5. mudina dalībvalstis integrēt KSA attiecīgajās izglītības programmās;

6. uzsver, cik liela nozīme ir saiknei starp uzņēmumiem un skolām, kas sniedz augstāko otrā 
līmeņa izglītību, un, vēl jo īpaši, augstskolas līmenī, un norāda uz to, kāda loma KSA var 
būt, sniedzot studentiem praktisko pieredzi viņu studiju laikā — vai nu apmaksāta nepilna 
laika darba, vai apmaksātas prakses ietvaros uzņēmumos;

7. mudina uzņēmumus nodrošināt kvalitatīvas prakses iespējas ar spēcīgu mācību elementu, 
kas atvieglo pāreju starp mācībām un nodarbinātību, palīdz attīstīt ar darba tirgu saistītas 
prasmes un atbalsta jauniešu autonomiju;

8. mudina uzņēmumus to KSA politikā veicināt radošo garu un kultūras projektus saistībā ar 
pilsoniskā pienākuma apziņu un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietu radīšanu;

9. norāda, ka ir svarīgi mazos un vidējos uzņēmumus iesaistīt KSA un atzīt to sasniegumus 
šajā jomā;

10. mudina uzņēmumus sadarbībā ar vadību un arodorganizācijām informēt, apmācīt un 
iesaistīt savus darba ņēmējus svarīgākajos sociālajos uzdevumos, kas attiecas uz Eiropu, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomikas, sabiedrības un vides jomu un starptautiskā aspektā;

11. aicina darba devēju vidū veicināt sponsorēšanas ideju;

12. norāda uz to, cik būtisku ieguldījumu KSA var dot iespēju radīšanā mācībām un 
izaugsmei un sociālās attieksmes, pilsoniskā pienākuma apziņas, profesionālās ētikas un 
sociālās integrācijas izveidei un veicināšanai, izmantojot augsta līmeņa mijiedarbību ar 
sabiedrību, kā arī vairāku paaudžu darbību, piemēram, savstarpēju apmācīšanu un 
zinātības nodošanu vecākās un jaunākās paaudzes starpā; jo īpaši uzsver, kādu 
ieguldījumu KSA var dot, lai radītu iespējas jauniešiem un attīstītu viņu talantus;
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13. uzsver, cik būtiski ir attiecībās ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, paturēt uzmanības 
centrā cilvēktiesības;

14. atzinīgi vērtē Eiropas atzinības sistēmu par uzņēmumu un citu ieinteresēto personu 
līdzdalību KSA, ieskaitot izglītības iestādes un sporta organizācijas kā nozīmīgu soli ceļā 
uz KSA redzamības nodrošināšanu;

15. uzsver, ka sociāli atbildīgi ieguldījumi (SAI) kā KSA īstenošanas procesa sastāvdaļa 
lēmumos par ieguldījumiem apvieno ieguldītāju finanšu un ekonomiskos mērķus ar 
apsvērumiem no sociālā, vides, ētikas, kultūras un izglītības viedokļa;

16. mudina dalībvalstis un Savienību attiecībā uz savu KSA plānu ņemt vērā, ka kultūras un 
radošajiem MVU var būt nozīmīga ietekme uz sociālajām un vides izmaiņām, iestrādājot 
sociālas dabas apsvērumus un ierosinot ilgtermiņa risinājumus, lai, dodot jaunus stimulus 
darba tirgum, cīnītos pret nabadzību;

17. aicina veikt pētījumu par iemesliem, kāpēc dažādās īstenotās KSA stratēģijas ir izrādījušās 
efektīvas vai neefektīvas;

18. aicina dalībvalstis atbalstīt brīvprātīgo darbu un darba devēja atbalstītu brīvprātīgo darbu 
arī saistībā ar KSA, kā noteikts 2012. gada 12. jūnija rezolūcijā par pārrobežu brīvprātīgā 
darba atzīšana un veicināšana Eiropas Savienībā1, un uzlabot tā statusu; uzsver, ka 
brīvprātīgo darbs nekādi nedrīkstētu ietekmēt darba ņēmēja atalgojumu vai darbu un ka 
brīvprātīgo darbībai un algotajam darbam būtu savstarpēji vienam otru jāpapildina;

19. uzskata, ka uz kultūras saturu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem gulstas korporatīva 
sociālā atbildība nodrošināt, ka tiek aizsargātas lietotāju pamattiesības, un uzskata, ka 
pašregulēšana un dziļās kompleksās pārbaudes izraisa risku, ka policijas un spriedumu 
izpildi nodod privātajam sektoram;

20. mudina plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus savā KSA politikā iekļaut pārredzamus 
žurnālistikas standartus, tostarp — garantijas, kas aizsargā informācijas avotus un ziņotāju 
tiesības.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0236.
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