
AD\922049PT.doc PE497.788v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Cultura e da Educação

2012/2097(INI)

19.12.2012

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre responsabilidade social das empresas: promoção dos interesses da 
sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva
(2012/2097(INI))

Relator de parecer: Morten Løkkegaard



PE497.788v02-00 2/5 AD\922049PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\922049PT.doc 3/5 PE497.788v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Encoraja a UE a desempenhar um papel ativo na sensibilização para o contributo que as 
empresas podem prestar à sociedade, no domínio da cultura, da educação, do desporto e 
da juventude através da Responsabilidade Social das Empresas (RSE);

2. Encoraja a UE e os Estados-Membros a disponibilizarem informações concretas, 
programas de ensino e formação sobre a RSE, para que as empresas dela possam tirar o 
máximo partido e para que a possam implementar na sua cultura organizacional;

3. Solicita aos Estados-Membros que introduzam uma redução da carga fiscal para as 
empresas que financiem o voluntariado e iniciativas sem fins lucrativos;

4. Chama a atenção para a necessidade de a RSE ser integrada nos programas de ensino dos 
estabelecimentos de ensino a todos os níveis, incluindo as escolas de comércio, e nos 
programas de formação de gestores e empregados das PME;

5. Encoraja os Estados-Membros a integrarem a RSE nos programas de ensino adequados;

6. Salienta a importância da ligação entre empresas e escolas do ensino secundário e, 
sobretudo, estabelecimentos de ensino superior e o papel que a RSE pode desempenhar ao 
oferecer aos estudantes experiências práticas durante os seus estudos, quer sob a forma de 
empregos remunerados a tempo parcial, quer de estágios remunerados nas empresas;

7. Incentiva as empresas a proporcionarem estágios de qualidade com uma forte componente 
de aprendizagem que facilitem a transição da educação para o emprego e o 
desenvolvimento de competências pertinentes para o mercado laboral e a apoiarem a 
autonomia dos jovens;

8. Encoraja as empresas a, no contexto do seu empenhamento cívico, promoverem a 
criatividade e projetos culturais no âmbito das suas políticas de RSE e a estimularem o 
crescimento sustentável e a criação de empregos;

9. Salienta que é importante implicar as pequenas e médias empresas no processo de RSE e 
reconhecer os resultados por estas registados;

10. Encoraja as empresas, em colaboração com os parceiros sociais, a manterem os seus 
trabalhadores informados e a formá-los e associá-los aos grandes desafios sociais que 
afetam a Europa, mormente a nível económico, social, ambiental e internacional;

11. Exorta à promoção da ideia do patrocínio entre os empregadores;

12. Salienta que a RSE pode dar um importante contributo para a criação de oportunidades de 
aprendizagem e de crescimento e para conformar e promover atitudes sociais, a 
participação cívica e a integração social, através de uma forte interação com a sociedade, 
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bem como de atividades intergeracionais como a tutoria mútua e a transmissão de 
conhecimentos entre jovens e idosos; salienta em particular o contributo que a RSE pode 
dar para a criação de oportunidades para os jovens e para o desenvolvimento dos seus 
talentos;

13. Salienta a importância da defesa dos direitos humanos nas relações com os países 
terceiros;

14. Regozija-se com o prémio europeu destinado a parcerias RSE entre empresas e outras 
partes interessadas, nomeadamente as instituições de ensino e as organizações desportivas, 
que considera ser um passo importante para aumentar a visibilidade da RSE;

15. Realça que o Investimento Socialmente Responsável (ISR) - como componente do 
processo de execução da RSE nas decisões de investimento - combina os objetivos 
económicos e financeiros dos investidores com considerações de caráter social, ambiental, 
ético, cultural e educativo;

16. Incentiva os Estados-Membros e a União a terem em consideração, na sua agenda de RSE, 
que as PME culturais e criativas podem ter um impacto significativo nas mudanças sociais 
e ambientais, ao integrarem considerações sociais e induzirem soluções a longo prazo para 
combater a pobreza através de novos impulsos ao mercado laboral;

17. Exorta à realização de investigação sobre as causas da eficácia ou ineficácia das diversas 
estratégias de RSE aplicadas;

18. Exorta os Estados-Membros a apoiarem e a valorizarem o voluntariado de trabalhadores e 
o voluntariado apoiado pelos empregadores, também no âmbito do quadro RSE, conforme 
indicado na resolução, de 12 de junho de 2012, sobre "Reconhecer e promover as 
atividades de voluntariado transfronteiras na UE"1; realça que o voluntariado não deve 
prejudicar de forma alguma as condições de remuneração e de trabalho dos trabalhadores 
e que é necessário assegurar a complementaridade entre as atividades voluntárias e as 
atividades remuneradas;

19. Está convicto de que as empresas dos meios de comunicação e de conteúdo cultural têm 
uma responsabilidade social de assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos utentes 
e considera que a autorregulação e a inspeção profunda de pacotes de dados criam o risco 
de externalizar a polícia e a aplicação da lei para o setor privado;

20. Incentiva as empresas dos meios de comunicação a incluírem normas jornalísticas 
transparentes nas suas políticas de RSE, incluindo garantias em matéria de proteção das 
fontes e dos direitos dos denunciantes;

                                               
1 Textos Aprovados , P7_TA(2012)0236.
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