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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spodbuja EU, naj prevzame aktivno vlogo pri krepitvi zavedanja o potencialnem 
družbenem prispevku podjetij na področju kulture, izobraževanja, športa in mladih prek 
družbene odgovornosti gospodarskih družb;

2. EU in tudi države članice spodbuja, naj zagotovijo konkretne informacije o družbeni 
odgovornosti podjetij in izobraževanju ter usposabljanju s tega področja, da bodo lahko 
podjetja v celoti izkoristila družbeno odgovornost podjetij in jo izvajala v svoji 
organizacijski kulturi;

3. države članice poziva, naj uvedejo davčne oprostitve za podjetja, ki financirajo 
prostovoljno delo in neprofitne pobude;

4. opozarja, da je treba družbeno odgovornost gospodarskih družb vključiti v izobraževalne 
programe na vseh stopnjah, tudi v poslovne šole, in programe usposabljanja za vodstvo in 
zaposlene v malih in srednjih podjetjih;

5. spodbuja države članice, naj družbeno odgovornost podjetij vključijo v ustrezne 
izobraževalne programe;

6. poudarja pomen povezave med podjetji in srednjimi šolami in zlasti izobraževanjem na 
visokošolski ravni ter izpostavlja potencialno vlogo družbene odgovornosti gospodarskih 
družb za študente pri pridobivanju praktičnih izkušenj med študijem, bodisi v obliki 
občasnega plačanega dela ali plačanega pripravništva v podjetjih;

7. spodbuja podjetja, naj ponujajo kakovostna pripravništva z močno izobraževalno 
komponento, ki olajšujejo prehod iz izobraževanja v zaposlitev, spodbujajo razvijanje 
spretnosti, ki so pomembne na trgu dela, in podpirajo samostojnost mladih;

8. spodbuja podjetja, da v okviru svoje politike družbene odgovornosti gospodarskih družb 
in zavzetosti za državljanska vprašanja spodbujajo ustvarjalnost in kulturne projekte ter 
trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest;

9. poudarja pomen vključevanja malih in srednjih podjetij v družbeno odgovornost 
gospodarskih družb in priznavanja njihovih dosežkov na tem področju;

10. spodbuja podjetja, naj v sodelovanju z vodstvom in delavci obveščajo zaposlene ter jih 
usposabljajo in vključujejo v najpomembnejše družbene izzive v Evropi, zlasti na 
gospodarskem, družbenem, okoljskem in mednarodnem področju;

11. poziva k spodbujanju sponzorstva med zaposlenimi;

12. poudarja, da lahko družbena odgovornost gospodarskih družb pomembno prispeva k 
ustvarjanju priložnosti za učenje in rast ter za oblikovanje in spodbujanje družbenih 
odnosov, zavzetosti za državljanska vprašanja in družbenega vključevanja, poklicne etike 
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in socialnega vključevanja, in sicer z visoko stopnjo interakcije z družbo ter 
medgeneracijskimi dejavnostmi, kot sta medsebojno mentorstvo ter prenos znanja in 
spretnosti med starejšimi in mlajšimi; zlasti poudarja, da lahko družbena odgovornost 
gospodarskih družb prispeva k ustvarjanju priložnosti za mlade in razvijanju njihovih 
nadarjenosti;

13. poudarja pomen varovanja človekovih pravic v odnosih s tretjimi državami;

14. pozdravlja evropski sistem nagrajevanja partnerstev na področju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb med podjetji in drugimi interesnimi skupinami, vključno z 
izobraževalnimi institucijami in športnimi organizacijami, kar je pomemben korak k večji 
prepoznavnosti družbene odgovornosti gospodarskih družb;

15. poudarja, da družbeno odgovorno vlaganje, ki je del procesa izvajanja družbene 
odgovornosti gospodarskih družb pri naložbenih odločitvah, združuje finančne in 
gospodarske cilje vlagateljev ter družbena, okoljska, etična, kulturna in izobraževalna 
vprašanja;

16. spodbuja države članice in Unijo, naj pri svojem načrtu za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb upoštevajo, da lahko mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s 
kulturo in ustvarjalnostjo, pomembno vplivajo na družbene in okoljske spremembe, saj 
vključujejo socialne vidike in prinašajo dolgoročne rešitve za boj proti revščini, s tem ko 
na trg dela vnašajo nove pobude;

17. poziva k raziskovanju razlogov za učinkovitost ali neučinkovitost različnih strategij 
družbene odgovornosti gospodarskih družb, ki se izvajajo;

18. poziva države članice, naj tudi v okviru družbene odgovornosti gospodarskih družb 
podprejo in okrepijo status zaposlenih, ki opravljajo prostovoljne dejavnosti, in 
prostovoljstvo s podporo delodajalcev, kot je navedeno v resoluciji z dne 12. junija 2012 o 
priznavanju in spodbujanju čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v EU1; poudarja, da 
prostovoljstvo nikakor ne bi smelo vplivati na plačilo ali delo zaposlenih in da bi se 
morale prostovoljne dejavnosti in plačano delo dopolnjevati;

19. meni, da so podjetja, ki ponujajo kulturne vsebine, in medijska podjetja družbeno 
odgovorna za varstvo temeljnih pravic uporabnikov in da pri samoregulaciji in analizah 
paketnega prometa obstaja tveganje, da bi policijski in kazenski pregon prešel v zasebni 
sektor;

20. spodbuja medijska podjetja, naj v svojo politiko družbene odgovornosti gospodarskih 
družb vključijo pregledne novinarske standarde, ki bodo zajemali tudi zagotavljanje 
zaščite virov in pravic prijaviteljev.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0236.
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