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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmuntrar EU att aktivt bidra till att öka medvetenheten om hur 
företagen kan bidra till samhället genom sitt sociala ansvar inom kultur, utbildning, idrott 
och ungdomsfrågor.

2. Europaparlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att tillhandahålla konkret 
information om och utbildning i företagens sociala ansvar, så att företagen kan dra full 
nytta av sitt sociala ansvar och införliva det i sin organisationskultur.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bevilja skattelättnader för företag som 
finansierar frivilligarbete och ideella initiativ.

4. Europaparlamentet framhåller att företagens sociala ansvar måste införlivas i läroplanerna 
för utbildningsanstalter på alla nivåer, inbegripet handelsskolor, och i fortbildning för 
företagsledare och anställda inom små och medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att integrera företagens sociala ansvar i 
relevanta läroplaner.

6. Europaparlamentet betonar vikten av kopplingar mellan företag och högstadie- och 
gymnasieskolor samt framför allt universitet och högskolor, och pekar på den roll som 
företagens sociala ansvar kan spela när det gäller att ge studenter praktisk erfarenhet under 
studierna, antingen genom avlönat deltidsarbete eller genom avlönad praktik på ett 
företag.

7. Europaparlamentet uppmuntrar företagen att erbjuda praktik med god kvalitet och ett 
starkt inslag av lärande, så att övergången från utbildning till arbetsliv underlättas och 
unga människor lättare kan utveckla färdigheter med relevans för arbetsmarknaden och får 
hjälp att bli självständiga.

8. Europaparlamentet uppmuntrar företagen att främja kreativitet och kulturprojekt som ett 
led i sitt sociala ansvar, inom ramen för medborgerligt engagemang samt att stimulera 
hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påpekar att man måste engagera små och medelstora företag i arbetet 
kring företagens sociala ansvar och lyfta fram deras resultat.

10. Europaparlamentet uppmanar företagen att genom samarbete mellan arbetsmarknadens 
parter informera sina anställda om samt utbilda dem och engagera dem i de stora 
europeiska samhällsproblemen, framför allt på det ekonomiska och sociala planet, i 
miljöhänseende och på det internationella planet.

11. Europaparlamentet begär att arbetsgivarna främjar idén om sponsorverksamhet.
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12. Europaparlamentet framhåller att företagens sociala ansvar i hög grad kan bidra till att 
skapa möjligheter till lärande och tillväxt och till att forma och främja samhällsanda, 
medborgerligt engagemang, yrkesetik och social integration genom ett långtgående 
samspel med samhället samt genom generationsöverskridande verksamhet såsom 
ömsesidigt mentorskap och kunskapsöverföring mellan äldre och unga. Parlamentet 
framhåller särskilt hur företagens sociala ansvar kan bidra till att skapa möjligheter och 
kompetensutveckling för unga människor.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att värna de mänskliga rättigheterna i 
förbindelserna med tredjeländer.

14. Europaparlamentet välkomnar den europeiska utmärkelsen för partnerskap för företagens 
sociala ansvar mellan företag och andra aktörer, inklusive utbildningsinstitutioner och 
idrottsorganisationer, som ett viktigt steg för att göra företagens sociala ansvar mer 
synligt.

15. Europaparlamentet betonar att socialt ansvarsfulla investeringar som ett led i 
förverkligandet av företagens sociala ansvar i samband med investeringsbeslut sammanför 
investerarnas finansiella och ekonomiska mål med sociala överväganden samt 
överväganden avseende miljö, etik, kultur och utbildning.

16. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och unionen att i sitt upplägg för 
företagens sociala ansvar ta hänsyn till att små och medelstora företag inom den kulturella 
och den kreativa sektorn i avsevärd grad kan bidra till samhälleliga miljömässiga 
förändringar då den inbegriper sociala överväganden och tillhandahåller långsiktiga 
lösningar för fattigdomsbekämpning genom att ge nya impulser till arbetsmarknaden.

17. Europaparlamentet efterfrågar forskning kring skälen till att olika strategier för företagens 
sociala ansvar varit framgångsrika eller inte.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och sätta värde på anställdas 
frivilligarbete och arbetsgivarstött frivilligarbete även inom ramen för företagens sociala 
ansvar, i enlighet med resolutionen av den 12 juni 2012 om erkännande och främjande av 
gränsöverskridande frivilliginsatser i EU1. Parlamentet understryker att frivilligarbetet 
aldrig får bli till skada för de anställdas löne- och arbetsvillkor och att frivilligarbetet och 
det avlönade arbetet måste komplettera varandra.

19. Europaparlamentet anser att medieföretag och företag som arbetar med kulturellt innehåll 
har ett socialt ansvar som går ut på att de ska tillförsäkra skydd av användarnas 
grundläggande rättigheter, och menar att självreglering och protokollanalys ökar risken för 
att polisens uppgifter och verkställandet av lagstiftningen läggs över på den privata 
sektorn.

20. Europaparlamentet uppmuntrar medieföretagen att i sin strategi för sitt sociala 
ansvarstagande inbegripa normer för insynsvänlig journalistik, där det också ingår 
garantier för källskydd och rättigheter för personer som slår larm om missförhållanden.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0236.
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