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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

A. Considerando que a UE se funda 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 política comercial, «assenta 

[nestes] princípios»1, deve ser coerente com os objetivos da política de desenvolvimento e 

o seu objetivo de erradicação da pobreza, de acordo com o princípio da coerência das 

políticas para o desenvolvimento, deve visar o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e deve ser transparente; 

B. Considerando que as cadeias de valor mundiais passaram a ser uma característica 

importante dos padrões de produção a nível mundial; que a ausência de regulamentação 

sobre as cadeias de valor mundiais é um dos fatores que tem comprometido os direitos 

laborais; que a complexidade das cadeias de valor mundiais exige um empenho acrescido 

e proativo tanto na UE como em países terceiros para assegurar a sua gestão adequada 

com vista a um crescimento inclusivo e sustentável; 

C. Considerando que várias convenções internacionais, orientações e regras visam a 

prevenção das violações dos direitos humanos e que os países têm a obrigação de as 

aplicar e de criarem condições jurídicas e económicas adequadas para que as empresas 

possam operar e encontrar o seu lugar em cadeias de abastecimento mundiais; 

D. Considerando que a ausência de comportamento ético das empresas é também uma 

consequência da impotência ou inexistência de autoridades públicas imparciais que atuem 

no interesse geral dos cidadãos; que, nomeadamente, as zonas francas industriais para a 

exportação (ZFIE) como parte das cadeias de valor mundiais se caracterizam, muitas 

vezes, por isenções de impostos e leis laborais e contribuem para gerar graves problemas 

relacionados com o trabalho digno e as restrições à atividade sindical; 

E. Considerando que a UE e os seus Estados-Membros, que, coletivamente, representam o 

maior mercado do mundo e o principal prestador de ajuda ao comércio, podem e devem 

tirar partido da sua posição para tornar as cadeias de valor mundiais mais sustentáveis e 

inclusivas e para fomentar valores como o desenvolvimento sustentável, os direitos 

humanos, o comércio justo e ético, em especial para as populações mais pobres; que os 

acordos comerciais devem reconhecer o direito dos países em desenvolvimento de 

regulamentar em prol do interesse público; 

F. Considerando que os incentivos comerciais SPG e SPG+ proporcionam um melhor acesso 

ao mercado aos países em desenvolvimento, em troca do respeito de normas laborais, 

ambientais e sociais; 

1. Observa que a crescente globalização e a complexidade das cadeias de valor aumentam a 

importância do papel desempenhado pelas grandes empresas no que se refere ao usufruto 

e ao respeito dos direitos humanos, incluindo os direitos da criança, e à sustentabilidade 

                                                 
1 Tratado da União Europeia. 
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ambiental; observa, igualmente, que o comportamento das empresas pode ter um forte 

impacto, tanto positivo como negativo, no desenvolvimento e no bem-estar humano; 

observa, contudo, com apreensão que as normas, os princípios e os mecanismos de 

recurso existentes em matéria de empresas e direitos humanos ainda se encontram  

fragmentados no Direito Internacional e que tem havido poucos progressos na aplicação 

dos Princípios Orientadores das Nações Unidas relativos às Empresas e aos Direitos 

Humanos, que foram unanimemente aprovados nas Nações Unidas, com o total apoio dos 

Estados-Membros da UE, assim como no sentido de regras vinculativas sobre a 

responsabilidade das empresas; 

2. Salienta que a globalização das cadeias de valor pode ajudar os países em 

desenvolvimento a integrarem-se na economia mundial, reduzir a pobreza e criar postos 

de trabalho e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de produção, incluindo pela 

disseminação de tecnologia e competências; regista, porém, com preocupação que a 

utilização, na cadeia de abastecimento global, de formas atípicas de emprego, de trabalho 

informal, bem como de certas formas de subcontratação, enfraqueceu as convenções 

coletivas; condena a presença do trabalho infantil e do trabalho forçado em algumas das 

cadeias de abastecimento globais, que é acentuada nos segmentos inferiores da cadeia, 

sobretudo nos segmentos das cadeias de abastecimento ligados à economia informal; 

relembra, igualmente, que não obstante o número cada vez maior de mulheres 

empregadas, estas continuam sobrerrepresentadas em tarefas pouco qualificadas e com 

baixos salários, que não têm acesso às medidas de proteção social, incluindo à proteção da 

maternidade, e que são, com demasiada frequência, vítimas de discriminação, bem como 

de assédio sexual; 

3. Salienta que um acesso às matérias-primas no qual se possa confiar é importante para a 

competitividade global e salienta, ao mesmo tempo, que um dos principais desafios dos 

países em desenvolvimento consiste em subir na cadeia de valor mundial através da 

diversificação económica, o que implica a adoção de regras do comércio mundial justas e 

favoráveis ao desenvolvimento; 

4. Manifesta a sua preocupação pelo facto de algumas empresas transnacionais beneficiarem 

do sistema de comércio internacional e das lacunas jurídicas existentes para escapar à 

responsabilização por crimes ambientais e violações dos direitos humanos decorrentes das 

suas operações; solicita que a política comercial da UE evite promover privilégios 

especiais para os investidores sem quaisquer obrigações; salienta a importância de aplicar, 

fazer cumprir ou transpor a legislação em vigor aos níveis regional, nacional e 

internacional; 

5. Salienta que a política comercial da UE pode ser um instrumento para combater os efeitos 

negativos do comportamento estatal e empresarial, a corrupção, a elisão fiscal, o dumping 

social e o trabalho infantil; insta a Comissão a certificar-se de que todos os projetos de 

desenvolvimento financiados pela UE, incluindo projetos de financiamento misto, sejam 

não só totalmente alinhados com os princípios da eficácia do desenvolvimento 

internacionalmente aceites, como também respeitem na íntegra o princípio do 

consentimento livre, prévio e informado, tal como estabelecido na Convenção n.º 169 da 

OIT; 

6. Salienta que as empresas devem, no âmbito das suas atividades internacionais, ter em 
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conta a necessidade de cumprir as normas e os valores fundamentais, nomeadamente em 

matéria de direitos humanos, e frisa a necessidade de envolver o setor privado e de 

assegurar uma gestão responsável das cadeias de valor mundial para alcançar o 

crescimento económico inclusivo e sustentável; 

7. Reitera a necessidade urgente de uma ação continuada, eficaz e coerente a nível nacional, 

regional, europeu e mundial, a fim de dar resposta eficaz aos problemas jurídicos 

decorrentes da dimensão extraterritorial das empresas e do seu comportamento, e às 

incertezas associadas à questão de saber sobre quem recai a responsabilidade pelas 

violações dos direitos humanos; 

8. Reconhece, a este respeito, os progressos realizados desde que foi criado o Pacto de 

Sustentabilidade do Bangladeche e insta a Comissão a alargar este tipo de enquadramento 

a outros setores e a incrementar a responsabilidade social das empresas e as iniciativas 

relativas à obrigatoriedade do dever de diligência a fim de alargar o atual regulamento da 

UE sobre a madeira e o novo regulamento da UE sobre os minerais de conflito a outros 

setores, como o setor do vestuário; 

9. Reitera o apelo que lançou à UE e aos Estados-Membros na sua resolução de 25 de 

outubro de 2016 sobre a responsabilidade das empresas por violações graves dos direitos 

humanos em países terceiros1, aprovada por esmagadora maioria, no sentido de assegurar 

que as grandes empresas e os seus subcontratantes que operam na sua cadeia de 

abastecimento sob jurisdição dos Estados-Membros, bem como de países terceiros, 

identifiquem, evitem, atenuem e tenham em conta o impacto adverso que têm nos direitos 

humanos e no ambiente em todas as suas operações e cadeias de valor, sempre que tal se 

verifique, mediante, também, a criação de regras vinculativas e a eliminação dos atuais 

entraves à justiça nos processos apresentados aos tribunais dos Estados-Membros por 

alegadas violações dos direitos humanos cometidas por empresas com qualquer ligação à 

UE; lamenta que quase nenhuma medida tenha sido tomada pela Comissão durante estes 

últimos meses e que não tenha sido dado qualquer seguimento à resolução do Parlamento; 

incentiva as empresas da OIT e outras partes interessadas a trabalhar em prol dos mesmos 

objetivos; 

10. Apoia todas as iniciativas mundiais de combate à corrupção, incluindo a Iniciativa para a 

Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE), o Processo de Kimberley, a Conferência 

Internacional sobre a região dos Grandes Lagos (CIRGL), os princípios enunciados no 

Pacto Mundial das Nações Unidas para as Empresas, as Orientações da OCDE para as 

Empresas Multinacionais e o Guia do Dever de Diligência da OCDE para cadeias de 

aprovisionamento responsáveis de minerais provenientes de zonas de conflito e de alto 

risco; recorda a obrigação dos países produtores de, nomeadamente, aplicar e fazer 

cumprir legislação adequada, também no domínio da aplicação do Estado de direito e da 

luta contra a corrupção; 

11. Recorda a agenda dos ODS para 2030 e as suas abordagens de produção sustentável, 

consumo sustentável e trabalho digno, e convida a Comissão a zelar pela transparência das 

informações sobre cada um dos ODS nos seus relatórios; reitera o seu apelo à Comissão e 

aos Estados-Membros para que utilizem o comércio para promover o desenvolvimento 

sustentável e a boa governação, em conformidade com os princípios da coerência das 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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políticas para o desenvolvimento; salienta que os acordos de comércio e investimento 

celebrados pela UE com os países em desenvolvimento devem ser compatíveis com os 

ODS; reitera o direito dos países em desenvolvimento de regulamentar o investimento de 

modo a determinar obrigações e direitos para todos os investidores, incluindo os 

estrangeiros, tendo em vista a proteção dos direitos humanos e das normas laborais e 

ambientais; 

12. Insta a Comissão a incluir a ratificação das normas fundamentais da OIT, as normas em 

matéria de inspeções sanitárias e de segurança e a liberdade de reunião e de associação 

nos debates sobre a continuidade dos regimes comerciais preferenciais com os países 

ligados às cadeias de abastecimento globais, incluindo no setor da confeção, a reforçar as 

convenções sobre direitos humanos, normas laborais e ambientais ao abrigo do Sistema de 

Preferências Generalizadas (SPG), e a zelar por que o respeito dos direitos humanos 

associado às preferências comerciais unilaterais, como o SPG ou o SPG +, seja 

efetivamente implementado e acompanhado; 

13. Insta a Comissão, para o efeito, a integrar melhor as conclusões dos relatórios da OIT e 

dos respetivos organismos de supervisão nas suas atividades de acompanhamento e 

avaliação, e a melhorar a cooperação com as agências da OIT e das Nações Unidas no país 

beneficiário para que os pontos de vista e a experiência daquelas sejam plenamente tidos 

em consideração; solicita à Comissão que introduza preferências pautais para bens 

comprovadamente produzidos de forma sustentável na próxima reforma das regras do 

sistema SPG / SPG+; reitera o seu apelo à criação de um rótulo de «respeito dos direitos 

humanos»; 

14. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a incluírem medidas vinculativas nos 

acordos de comércio livre com países em desenvolvimento, a fim de os ajudar a melhorar 

as suas normas sociais e ambientais, bem como os direitos humanos e laborais, incluindo a 

Agenda do Trabalho Digno da OIT; salienta a necessidade de melhorar a eficácia da 

condicionalidade social e ambiental dos acordos bilaterais e regionais através de uma 

maior participação e consulta dos parceiros sociais e da sociedade civil nas negociações e 

na aplicação das disposições laborais, bem como através da realização sistemática de 

avaliações ex ante e ex post exaustivas do «impacto do comércio no desenvolvimento 

sustentável», nomeadamente em matéria de direitos humanos; 

15. Congratula-se com a prática de incluir a responsabilidade de respeitar os direitos humanos 

nas obrigações juridicamente vinculativas entre as empresas e os seus clientes e 

fornecedores; observa que esses requisitos podem, na maior parte dos casos, ser 

executados pela via judicial; 

16. Congratula-se com as inúmeras iniciativas promissoras adotadas pelo setor privado, tais 

como códigos de conduta, rotulagem, autoavaliação e auditorias sociais, e reconhece o 

Pacto Global das Nações Unidas, a norma ISO 26000 sobre responsabilidade social, a 

Declaração Tripartida de Princípios da OIT sobre Empresas Multinacionais e Política 

Social, e as Orientações da OCDE para as Empresas Multinacionais como instrumentos 

que podem mobilizar a responsabilidade no âmbito das atividades comerciais das 

empresas; insta as empresas, sejam elas europeias ou não, a aplicarem o dever de 

diligência em matéria de direitos humanos e a integrarem as suas conclusões nas políticas 

e procedimentos internos, afetando recursos e responsabilidades em consonância e 
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assegurando a sua devida aplicação; salienta que este aspeto exige a afetação de recursos 

suficientes; sublinha que a transparência e a comunicação no que toca às medidas tomadas 

para evitar violações dos direitos humanos em países terceiros são cruciais para 

possibilitar um controlo democrático adequado e permitir que os consumidores façam 

escolhas com base em factos; 

17. Manifesta profunda preocupação pelos casos de violação dos direitos humanos e de 

ameaça à sustentabilidade ambiental cometidos em resultado das decisões de gestão 

tomadas por algumas empresas, bem como pelo facto de certas empresas beneficiarem das 

violações dos direitos humanos, como as expropriações de terras ou as deslocações de 

pessoas, também cometidas por terceiros; 

18. Relembra que as empresas devem estabelecer mecanismos de reclamação a nível 

operacional para os trabalhadores afetados pelas suas atividades, incluindo nas ZFIE, e 

reitera o seu apelo para que sejam suprimidos todos os obstáculos enfrentados pelas 

vítimas de violações dos direitos humanos em matéria de obtenção de reparação por via 

judicial; reitera, neste contexto, o seu apelo à UE e aos Estados-Membros para que tomem 

as medidas adequadas no sentido de ultrapassar os obstáculos jurídicos, processuais e 

institucionais enfrentados pelas referidas vítimas ao acesso a vias de recurso eficazes; 

19. Acolhe favoravelmente a elaboração de um Tratado das Nações Unidas relativo às 

Empresas e aos Direitos do Homem, com caráter vinculativo, a fim de estabelecer 

claramente um quadro regulamentar obrigatório e executório sobre o modo como os 

governos e as empresas devem proteger e defender os direitos humanos e sobre as suas 

obrigações em termos de normas sociais e ambientais em todas as fases da cadeia de 

abastecimento, independentemente do país onde é feita a produção e da nacionalidade da 

empresa; 

20. Reitera o seu apelo aos Estados-Membros e à própria UE para que promovam e 

participem de forma proativa nesse processo; insta a Comissão a elaborar uma proposta 

legislativa sobre obrigações vinculativas de dever de diligência para as cadeias de 

abastecimento em consonância com as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas 

Multinacionais e várias orientações da OCDE para setores específicos, e a adotar medidas 

de rotulagem abrangentes, para assegurar uma melhor informação dos consumidores sobre 

o conteúdo e a origem dos produtos finais vendidos no mercado da UE ao longo da 

respetiva cadeia de abastecimento; 

21. Solicita aos Estados-Membros que obriguem as empresas que utilizam matérias-primas ou 

bens suscetíveis de ser provenientes de zonas de conflito a divulgarem a origem e 

utilização desses materiais e a garantirem a sua rastreabilidade de uma forma transparente; 

congratula-se, neste contexto, com o novo regulamento, recentemente adotado, relativo 

aos minerais de conflito e insta a Comissão a apresentar propostas legislativas, a fim de 

alargar esta prática do dever de diligência a outros setores, como o do vestuário; 

22. Salienta que, neste domínio, para além da importação e da exportação de minerais e 

metais, a existência de disposições transparentes em matéria de direitos de exploração e de 

direitos aduaneiros é vital para o desenvolvimento de zonas de conflito ou de alto risco; 

salienta, por conseguinte, a necessidade de fazer um levantamento das atuais medidas de 

responsabilidade social aplicadas pelas empresas europeias e de melhorar a coordenação e 

o intercâmbio de informações e de boas práticas, para que estas possam ser identificadas 
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de um modo mais eficaz e, assim, contribuir para a criação de um quadro comum de ação 

a nível europeu; exorta a Comissão a intensificar as iniciativas relacionadas com a 

responsabilidade social das empresas e o dever de diligência em toda a cadeia de 

abastecimento; 

23. Insta a Comissão a agir rapidamente, em linha com as propostas contidas na resolução do 

Parlamento sobre a responsabilidade das empresas por violações graves dos direitos 

humanos em países terceiros,  adotada em 25 de outubro de 20161. 

 

  

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0405. 
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