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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. moedigt de EU aan een actieve rol te spelen bij het geven van voorlichting over de 
bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan de samenleving door middel van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) op het gebied van cultuur, onderwijs, 
sport en jeugdzaken;

2. moedigt zowel de EU als de lidstaten ertoe aan concrete gegevens te verstrekken en 
onderwijs en opleiding te geven over mvo, om te bewerkstelligen dat bedrijven volledig 
gebruik maken van de voordelen die mvo biedt en mvo binnen hun organisatiecultuur 
toepassen;

3. verzoekt de lidstaten belastingvoordelen toe te kennen aan bedrijven die vrijwilligerswerk 
en non-profit initiatieven financieren;

4. benadrukt dat mvo moet worden opgenomen in de leerprogramma's van 
onderwijsinstellingen op alle niveaus, ook in bedrijfskundeopleidingen, en in 
opleidingsprogramma's voor directie en personeel van kleine en middelgrote 
ondernemingen;

5. moedigt de lidstaten ertoe aan om mvo te integreren in relevante onderwijscurricula;

6. wijst op het belang van de link tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor 
secundair en vooral ook hoger onderwijs en op de belangrijke rol die mvo kan spelen bij 
het bieden van de mogelijkheid voor studenten om tijdens hun studie praktische ervaring 
op te doen, als deeltijdwerker of stagiair bij een bedrijf;

7. moedigt de bedrijven aan om hoogwaardige stageplaatsen met een hoge 
opleidingscomponent aan te bieden, die de overgang van het onderwijs naar het 
beroepsleven, de ontwikkeling van arbeidsmarktgerichte bekwaamheden en de 
zelfstandigheid van jongeren bevorderen;

8. moedigt het bedrijfsleven ertoe aan om creativiteit en culturele projecten binnen hun mvo-
beleid te bevorderen, in de context van maatschappelijke betrokkenheid, en om duurzame 
groei en banengroei te stimuleren;

9. wijst erop dat het van belang is kleine en middelgrote bedrijven te betrekken bij mvo en 
hun verworvenheden op dit gebied te erkennen;

10. moedigt het bedrijfsleven aan om, in samenwerking met de sociale partners, te zorgen 
voor opleiding, voorlichting en inbreng van hun werknemers met betrekking tot de grote 
Europese sociale uitdagingen, met name op economisch, sociaal, ecologisch en 
internationaal gebied;

11. verlangt dat ondernemers warm gemaakt worden voor het idee van sponsorschap;
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12. wijst op de belangrijke bijdrage die mvo kan leveren aan het scheppen van leer- en 
groeimogelijkheden, en aan het tot stand brengen van maatschappelijke betrokkenheid en 
maatschappelijke integratie dankzij de hoge mate van interactie met de maatschappij, 
alsook intergenerationele activiteiten zoals wederzijds mentorschap en kennisoverdracht 
tussen jong en oud; benadrukt met name de potentiële bijdrage van mvo aan het scheppen 
van kansen voor jongeren en aan het ontplooien van hun talenten;

13. benadrukt het belang van de bescherming van de mensenrechten in de betrekkingen met 
derde landen;

14. juicht het programma voor Europese prijzen voor mvo-partnerschappen tussen bedrijven 
en andere belanghebbenden, met inbegrip van onderwijsinstellingen en sportorganisaties, 
toe en beschouwt dat als een belangrijke stap in de richting van meer zichtbaar mvo;

15. benadrukt dat maatschappelijk verantwoord investeren (mvi) als onderdeel van de 
toepassing van mvo bij investeringsbesluiten ervoor zorgt dat investeerders hun financiële 
en economische doelen koppelen aan hun sociale, ecologische, ethische, culturele en 
onderwijsoverwegingen;

16. moedigt de lidstaten en de Unie aan om bij hun mvo-agenda rekening te houden met het 
feit dat culturele en creatieve kmo's een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
veranderingen op het gebied van maatschappij en milieu, doordat zij 
langetermijnoplossingen aanreiken voor armoedebestrijding door nieuwe impulsen te 
geven aan de arbeidsmarkt en rekening te houden met maatschappelijke overwegingen;

17. verzoekt om een onderzoek naar de redenen waarom sommige mvo-strategieën wel 
doeltreffend zijn en andere niet;

18. verzoekt de lidstaten om vrijwilligerswerk onder werknemers en ondersteuning van 
vrijwilligerswerk door werkgevers ook in het kader van mvo te stimuleren en te benutten 
en het aanzien ervan te vergroten, zoals gevraagd in de resolutie van 12 juni 2012 over 
erkenning en bevordering van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in de EU1; benadrukt 
dat vrijwilligerswerk op geen enkele wijze van invloed mag zijn op de salarissen en de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers en dat erop moet worden toegezien dat vrijwillig en 
betaald werk elkaar aanvullen;

19. is van mening dat bedrijven die actief zijn op het gebied van culturele inhoud en media de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat de grondrechten van 
de gebruikers worden beschermd, en meent dat zelfregulering en grootschalige 
pakketinspecties het gevaar inhouden dat politie- en wetshandhavingstaken in particuliere 
handen terechtkomen;

20. moedigt mediabedrijven aan om transparante journalistieke normen in hun mvo-beleid op 
te nemen, zoals waarborgen voor bronbescherming en de rechten van klokkenluiders;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0236.
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