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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nabáda EÚ, aby sa aktívne angažovala vo zvyšovaní informovanosti o tom, ako môžu 
podniky prostredníctvom sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP) pomáhať spoločnosti v 
oblasti kultúry, vzdelávania, športu a mládeže;

2. nabáda EÚ, ako aj členské štáty, aby poskytovali konkrétne informácie o SZP, ako aj 
vzdelávanie a odbornú prípravu v jej rámci, aby podniky mohli plne využívať SZP a aby 
ju dokázali zapracovať do svojej organizačnej kultúry;

3. vyzýva členské štáty, aby zaviedli daňové úľavy pre firmy, ktoré finančne podporujú 
dobrovoľnícku činnosť a neziskové iniciatívy;

4. pripomína, že je potrebné, aby sa SZP začlenila do osnov vzdelávacích inštitúcií na 
všetkých úrovniach vrátane obchodných škôl a do programov odbornej prípravy 
manažérov a zamestnancov v malých a stredných podnikoch;

5. nabáda členské štáty, aby zaradili koncept SZP do príslušných učebných osnov;

6. zdôrazňuje dôležitosť prepojenia medzi podnikmi a školami poskytujúcimi vyššie 
stredoškolské vzdelanie, a najmä na vysokoškolskej úrovni, a poukazuje na úlohu, ktorú 
SZP môže mať pri poskytovaní praktických skúseností študentom počas štúdia buď 
platenou prácou na čiastočný úväzok, alebo na platených stážach v podnikoch;

7. nabáda podniky, aby poskytovali kvalitné stáže so silnou vzdelávacou zložkou, ktoré 
uľahčia študentom prechod zo školy do zamestnania, pomôžu rozvíjať zručnosti súvisiace 
s pracovným trhom a podporia autonómiu mladých ľudí

8. podporuje podniky, aby v rámci občianskej angažovanosti presadzovali vo svojich 
politikách SZP tvorivosť a kultúrne projekty a aby stimulovali trvalo udržateľný rast a 
vytváranie pracovných miest;

9. poukazuje na to, že je dôležité zapojiť do SZP malé a stredné podniky a oceňovať 
úspechy, ktoré v tejto oblasti dosiahnu;

10. nabáda podniky, aby za spolupráce riadiacich a výkonných pracovníkov informovali a 
školili zamestnancov o hlavných sociálnych problémoch, ktoré trápia Európu, a zapájali 
ich do nich, najmä v súvislosti s hospodárskymi, sociálnymi, environmentálnymi a 
medzinárodnými témami;

11. vyzýva, aby sa medzi zamestnávateľmi propagovala myšlienka sponzorstva;

12. poukazuje na to, že koncept SZP môže prostredníctvom interakcie na vysokej úrovni so 
spoločnosťou, ako aj prostredníctvom medzigeneračných činností, ako sú vzájomné 
odovzdávanie vedomostí a prenos know-how medzi starými a mladými pracovníkmi, 
výrazne prispieť k vytváraniu príležitostí na vzdelávanie a rast a pri tvorbe a podpore 
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sociálnych postojov, občianskej angažovanosti, profesijnej etiky a sociálnej integrácie; 
zdôrazňuje najmä prínos, ktorý SZP môže mať pri vytváraní príležitostí pre mladých ľudí 
a rozvíjaní ich talentu;

13. zdôrazňuje dôležitosť presadzovania ľudských práv vo vzťahu s nečlenskými krajinami 
EÚ;

14. víta projekt európskeho ocenenia pre partnerstvá v rámci SZP medzi podnikmi a inými 
zainteresovanými stranami vrátane vzdelávacích inštitúcií a športových organizácií ako 
dôležitý krok na zviditeľňovanie konceptu SZP;

15. zdôrazňuje, že sociálne zodpovedné investovanie (SZI), ktoré je súčasťou procesu 
uplatňovania SZP pri investičných rozhodnutiach, je kombináciou finančných a 
hospodárskych cieľov investorov so sociálnymi, environmentálnymi, etickými a 
kultúrnymi otázkami a otázkami odbornej prípravy;

16. nabáda členské štáty a Úniu, aby pri zostavovaní programu SZP zohľadnili, že malé a 
stredné podniky v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti môžu výrazným spôsobom 
ovplyvňovať sociálne a environmentálne zmeny tým, že zohľadňujú sociálne kritériá a 
zavádzajú dlhodobé riešenia na boj proti chudobe prostredníctvom nových impulzov pre 
pracovný trh;

17. vyzýva, aby sa preskúmali dôvody účinnosti či neúčinnosti rôznych stratégií použitých na 
uplatňovanie SZP;

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali dobrovoľnícku činnosť zamestnancov a 
dobrovoľníctvo podporované zamestnávateľmi a posilnili ich význam aj v súvislosti so 
SZP, ako sa uvádza v uznesení z 12. júna 2012 o uznávaní a podpore cezhraničných 
dobrovoľníckych aktivít v EÚ1; zdôrazňuje, že dobrovoľnícka činnosť by nemala žiadnym 
spôsobom ovplyvňovať plat či prácu zamestnancov a že dobrovoľnícka činnosť a platená 
práca by sa mali vzájomne dopĺňať;

19. verí, že spoločnosti poskytujúce kultúrny obsah a mediálne spoločnosti nesú sociálnu 
podnikovú zodpovednosť pri zaručovaní dodržiavania základných práv používateľov, a 
domnieva sa, že pri samoregulácii a hĺbkovej kontrole paketov hrozí riziko postupovania 
právomocí polície a orgánov presadzovania práva súkromnému sektoru;

20. nabáda mediálne spoločnosti, aby do svojich politík SZP začlenili normy transparentného 
novinárstva vrátane záruk ochrany zdroja a práv informátorov.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0236.
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