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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinkoraġġixxi lill-UE twettaq rwol attiv fis-sensibilizzazzjoni tal-kontribut li jistgħu jagħtu 
l-impriżi lis-soċjeta permezz tar-Responsabilità Soċjali tal-Kumpaniji (CSR) fil-qasam tal-
kultura, l-edukazzjoni, l-isport u ż-żgħażagħ;

2. Jinkoraġġixxi lill-UE kif ukoll lill-Istati Membri jagħtu tagħrif konkret dwar is-CSR, u 
tagħlim u taħriġ dwarha, ħalli l-impriżi jieħdu vantaġġ sħiħ mis-CSR u jkunu jistgħu 
jimplementawha fil-kultura organizzattiva tagħhom;

3. Jitlob lill-Istati Membri jintroduċu eżenzjonijiet fiskali għall-azjendi li jiffinanzjaw ix-
xogħol volontarju u l-inizjattivi mhux għal skop ta’ lukru;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li r-RSK tkun inkorporata fil-kurrikula tal-istituzzjonijiet 
edukattivi fil-livelli kollha, inklużi l-business schools, u fil-programmi ta' taħriġ għall-
instituri u l-impjegati tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju;

5. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jintegraw is-CSR fil-kurrikuli relevanti tal-edukazzjoni;

6. Jisħaq dwar l-importanza tar-rabta bejn l-impriżi fl-iskejjel billi jagħtu edukazzjoni 
sekondarja għolja u, b’mod aktar speċjali, fil-livelli ogħla ta’ edukazzjoni jindika r-rwol li 
jista’ jkollha s-CSR fl-għoti ta’ esperjenza prattika lill-istudenti matul l-istudji tagħhom, 
kemm fuq bażi part-time bi ħlas kemm waqt stages bi ħlas fl-impriżi;

7. Iħeġġeġ lill-impriżi jagħtu stages ta’ kwalità b’komponent qawwi ta’ tagħlim li jiffaċilita 
t-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni u l-impjieg, jiffaċilita l-iżvilupp tal-ħiliet relevanti għas-
suq tax-xogħol u jappoġġja l-awtonomija taż-żgħażagħ;

8. Jinkoraġġixxi lill-impriżi jippromwovu l-kreattività u l-proġetti kulturali fil-politiki 
tagħhom ta’ CSR fil-kuntest tal-impenn ċiviku u li jistimulaw it-tkabbir u l-ħolqien 
sostenibbli tal-impjiegi;

9. Jindika l-importanza li jkunu involuti l-impriżi żgħar u ta' daqs medju fir-RSK u 
jirrikonoxxi l-kisbiet tagħhom f'dan il-qasam;

10. Jinkoraġġixxi lill-impriżi, b’kollaborazzjoni mal-instituri u l-ħaddiema, jinfurmaw lill-
impjegati tagħhom, u jħarrġuhom u jdaħħluhom, fl-isfidi soċjali maġġuri li jolqtu lill-
Ewropa, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija, is-soċjetà, l-ambjent u 
internazzjonalment;

11. Jistieden li fost min iħaddem tkun promossa l-idea tal-isponsorizzazzjoni;

12. Jindika l-kontribut importanti tas-CSR fil-ħolqien tal-opportunitajiet għat-tagħlim u t-
tkabbir, u fit-tiswir u l-promozzjoni ta’ attitudni soċjali, impenn ċiviku, etika professjonali 
u integrazzjoni soċjali bħala interazzjoni ta’ livell għoli mas-soċjetà, kif ukoll l-attivitajiet 
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interġenerazzjonali bħalma huma l-mentoring reċiproku u t-trasferiment tan-know-how 
mix-xjuħ għaż-żgħażagħ; jisħaq b’mod partikolari l-kontribut li tista’ tagħti r-RSK fil-
ħolqien ta’ opportunitajiet għaż-żgħażagħ u fl-iżvilupp tat-talenti tagħhom;

13. Jisħaq dwar l-importanza li jiġu rispettati l-jeddijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet mal-
pajjiżi mhux membri fl-UE;

14. Jilqa’ l-iskema Ewropea ta’ aġġudikazzjoni tal-isħubijiet CSR bejn l-impriżi u 
stakeholders oħrajn, inklużi l-istituzzjonijiet edukattivi u l-organizzazzjonijiet sportivi 
bħala pass importanti fit-tkattir tal-viżibilità tas-CSR;

15. Jisħaq li l-Investiment Soċjalment Responsabbli (SRI), bħala parti mill-proċess ta’ 
implementazzjoni tar-RSK fid-deċiżjonijiet tal-investiment, jikkombina l-objettivi 
finanzjarji u ekonomiċi tal-investituri mal-kunsiderazzjonijiet soċjali, ambjentali, etiċi, 
kulturali u edukattivi tagħhom;

16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Unjoni jqisu huma u jħejju l-aġenda tagħhom tar-RSK li l-
SMEs kulturali u kreattivi jista’ jkollhom impatti sinifikattiv fuq il-bidla soċjali u 
ambjentali bl-integrazzjoni ta’ kunsiderazzjonijiet soċjali u t-twassil ta' soluzzjonijiet fit-
tul fit-taqbida kontra l-faqar billi jagħtu impulsi ġodda lis-suq tax-xogħol;

17. Jistieden li ssir riċerka dwar ir-raġunijiet għall-effikaċja jew nuqqas tagħha tal-varji 
strateġiji tar-RSK li ġew implementati;

18. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu sostenn u jtejbu l-istatus lill-volontarjat tal-impjegati u 
lill-volontarjat appoġġjat minn min iħaddem ukoll fil-kuntest tas-CSR, kif jingħad fir-
riżoluzzjoni tat-12 ta’ Ġunju 2012 dwar ir-rikonoxximent u l-promozzjoni fl-UE tal-
ħidmiet volontarji transkonfinali1; jisħaq li l-volontarjat ma għandu b’ebda mod jolqot il-
paga jew ix-xogħol tal-ħaddiema u li l-attivitajite ta’ volontarjat u x-xogħol bi ħlas 
għandhom jikkomplementaw wieħed lill-ieħor;

19. Jemmen li l-kumpaniji b'kontenut kulturali u ta' media għandhom responsabilità soċjali 
tal-kumpaniji li jiżgura li l-jeddijiet tal-bniedem tal-ut’nti jkunu protetti, u jqis li l-
awtoregolazzjoni u l-ispezzjonijiet deep packet għandhom ir-riskju li jagħmlu outsourcing 
tal-pulizija u tal-eżekuzzjoni tal-liġi favur is-settur privat;

20. Iħeġġeġ lill-kumpaniji tal-media jinkludu standards ta’ ġurnaliżmu trasparenti fil-politiki 
tagħhom ta’ RSK, inklużi garanziji ta’ protezzjoni tal-fonti u l-jeddijiet tal-whistle 
blowers.

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0236.



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

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 18.12.2012

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

23
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Iosif Matula, Raimon Obiols, Rui 
Tavares

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Leonardo Domenici


