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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 – 2014

Comisia pentru cultură și educație

2012/2097(INI)

19.12.2012

AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor 
societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii
(2012/2097(INI))

Raportor pentru aviz: Morten Løkkegaard



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

RO

PA_NonLeg



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

RO

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. încurajează UE să exercite un rol activ în procesul de sensibilizare cu privire la contribuția 
pe care și-o pot aduce întreprinderile la nivelul societății în domeniul culturii, al educației, 
al sportului și al tineretului, prin intermediul responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI);

2. încurajează UE și statele membre să ofere informații concrete despre RSI și să propună 
inițiative în materie de educație și formare în acest domeniu, pentru ca întreprinderile să-și 
poată valorifica pe deplin responsabilitatea socială și să o poată materializa în cultura lor 
organizațională;

3. solicită statelor membre să introducă scutiri de taxe pentru întreprinderile care finanțează 
munca voluntară și inițiativele nonprofit;

4. atrage atenția asupra necesității de a include responsabilitatea socială a întreprinderilor în 
programele de învățământ la toate nivelurile, inclusiv în școlile de afaceri, precum și în 
programele de formare a managerilor și a angajaților întreprinderilor mici și mijlocii;

5. încurajează statele membre să integreze RSI în programele lor școlare corespunzătoare;

6. subliniază importanța legăturii întreprinderilor cu instituțiile de învățământ secundar și 
mai ales cu cele de învățământ superior și atrage atenția asupra rolului pe care RSI îl poate 
juca în a le permite studenților să câștige o experiență practică pe durata studiilor, fie în 
regim de lucru remunerat cu fracțiune de normă, fie sub formă de stagii remunerate în 
întreprinderi;

7. încurajează întreprinderile să asigure stagii de calitate cu o puternică componentă de 
învățare, care înlesnesc tranziția dintre educație și ocuparea forței de muncă, facilitează 
dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii și sprijină autonomia tinerilor;

8. încurajează întreprinderile să promoveze creativitatea și proiectele culturale în cadrul 
politicilor pe care le aplică în materie de RSI, în contextul angajamentului civic, și să 
stimuleze creșterea economică durabilă și crearea de locuri de muncă;

9. atrage atenția asupra importanței angajării întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de 
RSI și a recunoașterii rezultatelor pe care acestea le înregistrează;

10. încurajează întreprinderile ca, în cadrul unei colaborări dintre conducere și piața muncii, 
să își informeze, să își formeze și să își implice salariații în marile provocări sociale 
europene, în special pe plan economic, social, internațional și de mediu;

11. încurajează promovarea ideii de sponsorizare în rândul angajatorilor;

12. atrage atenția asupra contribuției importante pe care și-o poate aduce RSI în crearea de 
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oportunități de învățare și de creștere economică și în modelarea și promovarea 
atitudinilor civice, a angajamentului civic, a eticii profesionale și a integrării sociale, prin 
intermediul unui înalt nivel de interacțiune cu societatea, precum și prin activități 
intergeneraționale cum ar fi mentoratul reciproc și transferul de cunoștințe între vârstnici 
și tineri; subliniază, în special, contribuția pe care și-o poate aduce RSI în ceea ce privește 
crearea de oportunități pentru tineri și dezvoltarea talentelor acestora;

13. subliniază importanța protejării drepturilor omului în relațiile cu țările terțe;

14. salută sistemul european de premii pentru parteneriatele în materie de RSI dintre 
întreprinderi și alte părți interesate, inclusiv instituții de învățământ și organizații sportive, 
considerând că, în acest mod, se realizează un progres important în ceea ce privește 
creșterea vizibilității RSI;

15. subliniază că investițiile responsabile din punct de vedere social (IRS), ca parte a 
procesului de punere în aplicare a RSI în cadrul deciziilor în materie de investiții, trebuie 
să combine obiectivele financiare și economice ale investitorilor cu aspecte sociale, etice, 
culturale, educaționale și de mediu ale acestora;

16. încurajează statele membre și Uniunea ca, în cadrul propriei agende privind RSI, să ia în 
considerare faptul că IMM-urile culturale și creative pot avea un impact considerabil 
asupra schimbărilor sociale și de mediu, deoarece integrează considerații sociale și 
facilitează găsirea de soluții pe termen lung pentru combaterea sărăciei prin generarea de 
noi impulsuri pentru piața muncii;

17. încurajează efectuarea de cercetări științifice pentru stabilirea motivelor care determină 
eficiența sau ineficiența diverselor strategii aplicate referitoare la responsabilitatea socială 
a întreprinderilor;

18. invită statele membre să susțină și să promoveze voluntariatul angajaților și voluntariatul 
sprijinit de angajatori, inclusiv în cadrul RSI, dând curs solicitării pe care le-a adresat-o în 
Rezoluția din 12 iunie 2012 referitoare la recunoașterea și promovarea activităților de 
voluntariat transfrontaliere în UE1; subliniază faptul că voluntariatul nu trebuie sub nicio 
formă să aducă atingere condițiilor de remunerare și de muncă ale lucrătorilor și că trebuie 
avută în vedere complementaritatea dintre activitățile de voluntariat și activitățile 
salariate;

19. consideră că întreprinderile cu orientare culturală și cele de mass-media au o 
responsabilitate socială de a garanta protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și 
consideră că autoreglementarea și inspecția aprofundată a pachetelor de măsuri cresc 
riscul de a transfera competențele poliției și ale autorităților de aplicare a legii către 
sectorul privat;

20. încurajează întreprinderile de mass-media să introducă în politicile lor privind RSI 
standarde transparente în materie de jurnalism, inclusiv garanții pentru protejarea surselor 
și a drepturilor informatorilor.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0236.
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