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B8-0473/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o contributo da UE para um instrumento 

vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais e outras empresas com caraterísticas 

transnacionais no âmbito dos direitos humanos 

(2018/2763(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 21.º e 23.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta os artigos 207.º e 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o Quadro Estratégico da UE em matéria de direitos humanos e 

democracia, adotado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros em 25 de junho de 2012, 

e o Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia (2015-2019), adotado pelo 

Conselho em 20 de julho de 2015, 

– Tendo em conta os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos 

humanos, aprovados pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas na sua 

Resolução 17/4, de 16 de junho de 2011, 

– Tendo em conta a estratégia da Comissão «Comércio para Todos», 

– Tendo em conta os guias setoriais da Comissão sobre a execução dos princípios 

orientadores das Nações Unidas1, 

– Tendo em conta o relatório intercalar do relator especial das Nações Unidas para a 

liberdade de religião ou de convicção, Heiner Bielefeldt, dirigido à Assembleia Geral 

das Nações Unidas, que se centra nos meios para eliminar a intolerância religiosa e a 

discriminação no local de trabalho2, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 14 de julho de 

2015, sobre a execução dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e 

direitos humanos – ponto da situação (SWD(2015)0144), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2016, sobre a aplicação das 

recomendações do Parlamento de 2010 em matéria de normas sociais e ambientais, 

direitos humanos e responsabilidade social das empresas3, 

– Tendo em conta o parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(FRA) intitulado «Melhorar o acesso ao recurso judicial no domínio das empresas e dos 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-

guiding-principles-business-and-hum-0_en. 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf.  
3 JO C 101 de 16.3.2018, p. 19. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en.
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en.
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf.
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direitos humanos a nível da UE»1, 

– Tendo em conta a Resolução 26/9 do Conselho dos Direitos Humanos das Nações 

Unidas, de 26 de junho de 2014, nos termos da qual decidiu estabelecer um grupo de 

trabalho intergovernamental aberto sobre empresas transnacionais e outras empresas no 

âmbito dos direitos humanos, cujo mandato consistirá em elaborar um instrumento 

internacional juridicamente vinculativo para regulamentar, no direito internacional em 

matéria de direitos humanos, as atividades de empresas transnacionais e outras 

empresas, 

– Tendo em conta o Pacto Global das Nações Unidas2, 

– Tendo em conta as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, 

– Tendo em conta o guia da OCDE sobre o dever de diligência em matéria de 

comportamento responsável das empresas, 

– Tendo em conta os direitos da criança e os princípios empresariais definidos pela 

UNICEF, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre as empresas e os direitos humanos, de 

20 de junho de 2016, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho da Europa aos seus Estados membros 

sobre direitos humanos e empresas, adotada em 2 de março de 2016, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2018, sobre a igualdade de género 

nos acordos de comércio da UE3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de dezembro de 2017, sobre o Relatório Anual 

sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2016 e a política da União 

Europeia nesta matéria4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de novembro de 2017, sobre a estratégia 

UE-África: Estimular o desenvolvimento5, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de abril de 2017, sobre a iniciativa emblemática 

da UE no setor do vestuário6, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de dezembro de 2016, sobre o Relatório Anual 

sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2015 e a política da União 

                                                 
1 Parecer da FRA – 1/2017 [B-HR]. 
2 https://www.unglobalcompact.org/.  
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0066.  
4 Textos aprovados, P8_TA(2017)0494. 
5 Textos aprovados, P8_TA(2017)0448. 
6 JO C 298 de 23.8.2018, p. 100. 

https://www.unglobalcompact.org/
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nesta matéria1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de maio de 2018, sobre o relatório anual sobre a 

aplicação da política comercial comum2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de novembro de 2016, sobre o reforço da 

eficácia da cooperação para o desenvolvimento3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2016, sobre a responsabilidade 

das empresas por violações graves dos direitos humanos em países terceiros4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2016, sobre a luta contra o tráfico de 

seres humanos no contexto das relações externas da UE5, 

– Tendo em conta o estudo encomendado pela sua Subcomissão dos Direitos do Homem 

sobre a execução dos princípios orientadores das Nações Unidas em matéria de 

empresas e direitos humanos6, 

– Tendo em conta as perguntas dirigidas à Vice-Presidente da Comissão/Alta 

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, à 

Comissão e ao Conselho sobre o contributo da UE para um instrumento vinculativo da 

ONU sobre empresas transnacionais e outras empresas com caraterísticas transnacionais 

no âmbito dos direitos humanos (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – 

B8-0403/2018 e O-000078/2018 – B8-0404/2018), 

– Tendo em conta o artigo 128.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que a UE se alicerça nos valores do respeito da dignidade humana, da 

liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos 

humanos; que a sua ação na cena internacional (incluindo a sua política de 

desenvolvimento e a sua política comercial) deve nortear-se por estes princípios; 

B Considerando que, para garantir o respeito pelo direito humano à liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião, é necessário respeitar e proteger os valores 

das empresas dirigidas por organizações confessionais, sem lhes impor exigências que 

contradigam ou comprometam os seus valores fundamentais e os seus princípios éticos; 

que tal implica igualmente o direito de as organizações confessionais exigirem aos seus 

trabalhadores e prestadores de serviços que respeitem e não comprometam os seus 

valores fundamentais e os seus princípios éticos, e que não as prejudiquem no seu 

trabalho ou nas suas atividades profissionais; 

C. Considerando que está provado que o comércio livre e o investimento contribuem de 

                                                 
1 JO C 238 de 6.7.2018, p. 57. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0230. 
3 JO C 224 de 27.6.2018, p. 36. 
4 JO C 215 de 19.6.2018, p. 125. 
5 JO C 101 de 16.3.2018, p. 47. 
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf ou 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578031.
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forma significativa para a redução da pobreza; 

D. Considerando que o desenvolvimento deve ser colocado em pé de igualdade com o 

progresso social e a boa governação, e que o desenvolvimento, o comércio livre e os 

direitos humanos podem afetar-se e reforçar-se mutuamente; 

E. Considerando que os Estados devem indicar claramente que esperam que todas as 

empresas respeitem os direitos humanos fundamentais em todas as suas atividades; 

F. Considerando que o Pacto Global das Nações Unidas convida as empresas a adotar, 

apoiar e aplicar, dentro da sua esfera de influência, um conjunto de valores 

fundamentais em matéria de direitos humanos, normas laborais, ambiente e luta contra a 

corrupção, comprometendo-se a defender esses valores e a integrá-los nas suas 

atividades empresariais de forma voluntária; 

G. Considerando que as empresas são um dos principais agentes da globalização 

económica, dos serviços financeiros e do comércio internacional e que lhes é exigido o 

respeito por toda a legislação aplicável, pelos tratados internacionais vigentes, bem 

como pelos direitos humanos; que estas empresas podem, por vezes, cometer violações 

dos direitos humanos ou contribuir para as mesmas e podem também desempenhar um 

papel importante na oferta de incentivos positivos para promover os direitos humanos, a 

democracia, as normas ambientais e a responsabilidade social das empresas; 

H. Considerando que a UE desempenhou um papel de liderança na negociação e execução 

de uma série de iniciativas a favor de uma responsabilidade mundial, as quais são 

indissociáveis da promoção e do respeito pelas normas internacionais relativas às 

empresas e aos direitos humanos; 

I. Considerando que é reconhecido o impacto positivo a longo prazo em matéria de 

direitos humanos das empresas europeias que operam a nível mundial e que dão o 

exemplo através de uma cultura empresarial não discriminatória; 

J. Considerando que o estudo de 2017, encomendado pela Subcomissão dos Direitos do 

Homem do Parlamento Europeu, sobre a execução dos princípios orientadores das 

Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, evidencia claramente que os 

Estados-Membros da UE são, no contexto mundial, os mais avançados na aplicação dos 

princípios orientadores das Nações Unidas e dispõem do maior número de planos de 

ação nacionais em curso; 

K. Considerando que está atualmente a ser negociado no quadro das Nações Unidas um 

sistema de responsabilidade das empresas por violações dos direitos humanos; 

1. Observa que a globalização e a internacionalização crescente das atividades 

empresariais e das cadeias de abastecimento tornam mais importante o papel que as 

empresas desempenham no que toca a assegurar o respeito pelos direitos humanos e 

criam uma situação em que as normas e as regras internacionais são cruciais para evitar 

as violações dos direitos humanos em países terceiros; 

2. Está firmemente convicto de que o setor privado é um parceiro importante para a 

consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para a mobilização 
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de recursos adicionais em prol do desenvolvimento; salienta que, tendo em conta o seu 

papel cada vez mais importante na cooperação para o desenvolvimento, os 

intervenientes do setor privado devem nortear a sua ação pelos princípios da eficácia do 

desenvolvimento e pelo respeito dos princípios da responsabilidade das empresas ao 

longo de todo o ciclo de vida dos projetos; 

3. Apoia a plena aplicação dos princípios orientadores das Nações Unidas e apela a todos 

os Estados para que elaborem e adotem planos de ação nacionais para uma aplicação 

rápida, eficaz e abrangente desses princípios; 

4. Assinala que continua a não existir uma abordagem global em relação à forma como as 

empresas transnacionais respeitam a legislação em matéria de direitos humanos; 

5. Reafirma a necessidade urgente de agir de forma eficaz e coerente a todos os níveis, 

incluindo a nível nacional, europeu e internacional, a fim de lutar eficazmente contra as 

violações dos direitos humanos por parte das empresas transnacionais e resolver 

problemas jurídicos resultantes da sua dimensão extraterritorial; 

6. Toma nota do trabalho iniciado nas Nações Unidas através do grupo de trabalho 

intergovernamental incumbido de criar um instrumento das Nações Unidas 

potencialmente vinculativo para as empresas transnacionais e outras empresas em 

matéria de direitos humanos, e considera que se trata de um passo em prol da promoção 

e da proteção dos direitos humanos; salienta que a responsabilidade em relação aos 

direitos humanos e à sua violação não deve depender da forma jurídica nem do tipo de 

propriedade das empresas; sublinha que quaisquer outros deveres impostos por lei às 

empresas devem ser adaptados à sua dimensão e à sua capacidade de reação; 

7. Constata que vários países não participam no processo; salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros só devem aderir ao novo instrumento potencialmente vinculativo sob 

o ponto de vista jurídico se os seus princípios de base estiverem corretamente 

integrados; sublinha, além disso, que, para que um instrumento vinculativo desse tipo 

seja eficaz a nível mundial, é necessário que a grande maioria dos Estados o ratifique e 

respeite; 

8. Considera que a adesão da UE ao instrumento juridicamente vinculativo das Nações 

Unidas requer que este não vá além do que está juridicamente estabelecido no âmbito da 

UE; 

9. Reitera uma vez mais o seu apelo à UE e aos seus Estados-Membros para que 

participem de forma genuína e construtiva neste processo intergovernamental; 

10. Exorta os Estados membros da ONU a velarem por que as negociações conducentes à 

conclusão de um tratado se desenrolem de forma transparente e informativa, mediante a 

consulta de um vasto leque de partes interessadas que possam ser afetadas por este 

instrumento; 

11. Solicita à UE que vele por que qualquer revisão ou documento estratégico futuro 

relacionado com o Quadro Estratégico e o Plano de Ação da UE para os Direitos 

Humanos e a Democracia comporte objetivos claros e indicadores mensuráveis para a 

participação da UE nas negociações do tratado das Nações Unidas; 
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12. Decide continuar a acompanhar de perto o processo de negociação do grupo de trabalho 

intergovernamental; 

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e ao Serviço Europeu para a Ação Externa. 

 


