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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zachęca UE do odegrania aktywnej roli w podnoszeniu poziomu wiedzy na temat 
korzyści, jakie przedsiębiorstwa mogą przynieść społeczeństwu w dziedzinie kultury, 
edukacji, sportu i młodzieży dzięki ich społecznej odpowiedzialności;

2. zachęca UE, a także państwa członkowskie do przedstawiania konkretnych informacji na 
temat edukacji i szkolenia w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, aby 
te ostatnie mogły czerpać z niej pełne korzyści oraz by mogły je uwzględnić w swej 
kulturze organizacyjnej;

3. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
finansujących wolontariat i inicjatywy nienastawione na zysk;

4. zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w systemie edukacji powszechnej na wszystkich poziomach, a także włączenia jej do 
systemu edukacyjnego dla przedsiębiorców oraz w programy szkoleniowe dla 
kierowników i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw;

5. zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia kwestii odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw w odnośnych programach edukacyjnych;

6. podkreśla znaczenie związków pomiędzy przedsiębiorstwami a szkołami 
ponadgimnazjalnymi, a w szczególności szkołami wyższymi, i zwraca uwagę na rolę, jaką 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw może odegrać w zakresie zapewniania 
studentom praktycznego doświadczenia w okresie studiów, bądź w formie płatnej pracy w 
niepełnym wymiarze godzin, bądź w formie płatnych praktyk w przedsiębiorstwach;

7. zachęca przedsiębiorstwa do oferowania praktyk wysokiej jakości kładących duży nacisk 
na zdobywanie wiedzy, które ułatwią przejście od kształcenia do zatrudnienia, będą 
sprzyjać rozwojowi ważnych na rynku pracy umiejętności oraz wesprą niezależność 
młodych ludzi;

8. zachęca przedsiębiorstwa do wspierania kreatywności i projektów kulturowych w ramach 
ich polityki odpowiedzialności społecznej w kontekście zaangażowania obywatelskiego, a 
także do stymulowania trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

9. zwraca uwagę, iż ważne jest wprowadzanie społecznej odpowiedzialności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach, a także uznawanie ich osiągnięć w tej dziedzinie;

10. zachęca przedsiębiorstwa, aby w ramach współpracy pomiędzy kierownictwem a 
pracownikami, informowały i angażowały tych ostatnich w walkę z głównymi 
wyzwaniami społecznymi Europy, w szczególności dotyczącymi gospodarki, 
społeczeństwa, środowiska i kwestii międzynarodowych;
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11. zachęca do propagowania instytucji mecenatu wśród pracodawców;

12. zwraca uwagę na to, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw może w dużym 
stopniu przyczynić się do tworzenia możliwości uczenia się i rozwoju, kształtowania i 
propagowania postaw społecznych, zaangażowania obywatelskiego, etyki zawodowej i 
integracji społecznej poprzez wysoki poziom interakcji ze społeczeństwem, jak również 
działania międzypokoleniowe, takie jak wzajemne mentorstwo i wzajemne przekazywanie 
wiedzy specjalistycznej osobom młodym przez osoby starsze; podkreśla w szczególności, 
że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw może w istotny sposób przyczynić się do 
stwarzania szans ludziom młodym i do rozwoju ich talentów;

13. podkreśla znaczenie ochrony praw człowieka w stosunkach z państwami spoza UE;

14. z zadowoleniem przyjmuje europejski program nagród dla partnerstw w zakresie 
odpowiedzialności społecznej pomiędzy przedsiębiorstwami a innymi zainteresowanymi 
podmiotami, w tym instytucjami oświatowymi i organizacjami sportowymi jako ważny 
krok w kierunku poprawy widoczności tego zagadnienia;

15. podkreśla, że społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako część procesu wdrażania 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinno wiązać cele finansowe i 
gospodarcze inwestorów z aspektami społecznymi, ekologicznymi, etycznymi, 
kulturalnymi i edukacyjnymi;

16. zachęca państwa członkowskie i Unię do uwzględnienia w programie dotyczącym 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw faktu, że małe i średnie przedsiębiorstwa z 
branży kulturalno-twórczej mogą mieć znaczący wpływ na zmiany społeczne i 
środowiskowe kierując się w swych działaniach względami społecznymi i wprowadzając 
długofalowe rozwiązania służące zwalczaniu ubóstwa poprzez dostarczanie nowych 
impulsów rynkowi pracy;

17. wzywa do prowadzenia badań naukowych nad skutecznością różnych strategii 
stosowanych w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw bądź powodami 
braku tej skuteczności;

18. wzywa państwa członkowskie do wsparcia i podniesienia rangi wolontariatu 
pracowniczego oraz wolontariatu wspieranego przez pracodawców również w kontekście 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, co stwierdził w rezolucji z dnia 
12 czerwca 2012 r. w sprawie uznania i propagowania wolontariatu transgranicznego w 
UE1; podkreśla, że wolontariat nie powinien w żaden sposób wypływać na wynagrodzenie 
bądź pracę pracownika oraz że zaangażowanie w wolontariat i praca zarobkowa powinny 
się nawzajem uzupełniać;

19. jest zdania, że przedsiębiorstwa medialne i rozpowszechniające treści kulturalne są 
społecznie odpowiedzialne za zapewnienie ochrony praw podstawowych konsumentów, 
uważa także, że samoregulacja i głęboka inspekcja pakietów (ang. Deep Packet 
Inspection) podnoszą ryzyko powierzenia funkcji policji i organów ścigania sektorowi 
prywatnemu;

                                               
1 Teksty przyjęte P7_TA(2012)0236.
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20. zachęca przedsiębiorstwa medialne, by włączały do polityki odpowiedzialności społecznej 
przejrzyste normy dziennikarstwa, w tym gwarancję ochrony źródeł informacji i praw 
osób zgłaszających zachowania nieetyczne.
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