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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta o papel da responsabilidade social das empresas (RSE) na contribuição para o 
desenvolvimento sustentável e a Estratégia de Lisboa em aspectos como a utilização mais 
racional dos recursos naturais, melhores resultados em matéria de inovação, redução da 
pobreza e um maior respeito dos direitos humanos;

2. Apoia a iniciativa da Comissão de criar um fórum de diálogo entre os diversos agentes, ao 
nível da UE e nos Estados-Membros, que permita facilitar o intercâmbio de boas práticas 
e sensibilizar para a RSE ao nível europeu; frisa, no entanto, que a Comissão não deve 
tomar iniciativas tendentes a instituir um outro quadro regulamentar redundante que 
estabeleça normas que não existem nos Estados-Membros em causa;

3. Salienta que a participação das empresas nas actividades de RSE deveria ser sempre 
voluntária e ter em conta o actual estado de desenvolvimento do mercado em todos os 
Estados-Membros, bem como a sua cultura empresarial, o respeito do princípio de 
parceria social e os aspectos políticos; salienta também que tais actividades não podem 
substituir-se às actividades do sector público quando estas últimas sejam efectivamente as 
mais apropriadas, não devendo, tão-pouco, depender dos quadros regulamentares 
aplicáveis aos agentes do sector público;

4. Assinala que a RSE deve abordar temas novos como a aprendizagem ao longo da vida, a 
organização do trabalho, a igualdade de oportunidades, a inclusão social, o 
desenvolvimento sustentável e a ética, de modo a servir como um instrumento adicional 
para a gestão da mudança industrial e das reestruturações;

5. Encoraja as empresas a decidirem individualmente quanto aos parâmetros de referência 
aplicáveis às soluções no que respeita à RSE; pensa que as actividades de RSE que não 
emanam de dentro das empresas, mas são uma imposição externa poderiam influir 
negativamente sobre a disponibilidade das empresas para investir noutros países e com 
eles praticar o comércio, sobretudo nos países em desenvolvimento e, desse modo, reduzir 
as possibilidades de desenvolvimento económico e comprometer os esforços na 
erradicação da pobreza;

6. Salienta a importância de criar confiança, consenso e apoio em relação a princípios aceites 
a nível internacional, como as orientações da OCDE relativas às empresas multinacionais, 
tendo em conta que não há nenhum sistema de medição acordado universalmente para as 
actividades de RSE;

7. Espera que seja estabelecido um diálogo que encoraje as empresas a encontrarem um 
equilíbrio razoável entre as considerações de ordem ética, a busca do lucro e a 
competitividade; rejeita a ideia segundo a qual os esforços no sentido de aumentar os 
lucros são incompatíveis com um comportamento ético e reconhece os benefícios em 
termos de bem-estar e sustentabilidade derivados dos mercados abertos e competitivos; 
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acentua a responsabilidade ética e comercial de não deixar nunca de respeitar as 
liberdades e os direitos humanos fundamentais, que todas as empresas europeias que 
operam nos países terceiros deveriam assumir; recorda também os efeitos positivos que as 
empresas europeias podem ter nas condições de trabalho locais e no ambiente, bem como 
a importância da transferência de "know-how" e tecnologia que se segue aos 
investimentos estrangeiros e às operações comerciais nos países de acolhimento; sublinha 
ainda a responsabilidade que incumbe às empresas presentes em países terceiros, na 
qualidade de empregadores ou partes interessadas, de não tirar proveito, em caso algum, 
de uma opressão eventualmente existente sobre os cidadãos; partilha a opinião de que os 
consumidores têm um papel importante a desempenhar na economia;

8. Considera que a dimensão internacional da RSE deverá estimular a elaboração de linhas 
directrizes que favoreçam o estabelecimento destas políticas em todo o mundo.
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