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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a responsabilidade social das empresas: uma nova parceria
(2006/2133(INI))

O Parlamento Europeu,

–  Tendo em conta as duas normas mais reconhecidas a nível internacional em matéria de
conduta das sociedades, a "Declaração Tripartida de Princípios sobre as empresas 
multinacionais e a política social", da OIT, e as "Orientações para as empresas 
multinacionais", da OCDE, bem como os códigos de conduta acordados sob a égide de
organizações internacionais como a FAO, a OMS e o Banco Mundial, e os esforços 
desenvolvidos sob os auspícios da UNCTAD no que se refere às actividades das
empresas nos países em desenvolvimento,

– Tendo em conta a declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, de 18 de Junho de 1998, e as suas normas laborais fundamentais universais: 
abolição do trabalho forçado (convenções 29 e 105), liberdade sindical e direito de
negociação colectiva (convenções 87 e 98), abolição do trabalho infantil (convenções 138 
e 182), e não discriminação no emprego (convenções 100 e 111), 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas e, em 
particular, o artigo segundo o qual todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade
devem esforçar-se por assegurar a aplicação universal dos Direitos do Homem, o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres de 1979, o Projecto de Declaração 
das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas de 1994 e a Convenção da ONU 
sobre os direitos da criança de 1989, 

– Tendo em conta a Convenção Anti-Suborno da OCDE, de 1997, 

– Tendo em conta a Iniciativa Global Reporting (GRI), lançada em 19971, e as orientações 
G3 actualizadas para os relatórios de desenvolvimento sustentável, publicadas em 5 de 
Outubro de 2006, 

– Tendo em conta o Pacto Global das Nações Unidas, lançado em Setembro de 2000, 

– Tendo em conta o Projecto de Normas das Nações Unidas sobre as Responsabilidades das 
Empresas Transnacionais e Outras Empresas em relação aos Direitos Humanos, de 
Dezembro de 2003, 

– Tendo em conta o resultado da Cimeira Mundial da ONU sobre o desenvolvimento 
sustentável, realizada em Joanesburgo em 2002, em particular o apelo a iniciativas 
intergovernamentais sobre a questão da responsabilidade das empresas, e as conclusões do 
Conselho de 3 de Dezembro de 2002 sobre o seguimento da Cimeira, 

  
1 www.globalreporting.org 
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– Tendo em conta o relatório do Secretário-Geral da ONU sobre o trabalho do Grupo Pacto 
Global "Rumo a parcerias globais - reforço da cooperação entre as Nações Unidas e todos 
os parceiros envolvidos, em particular do sector privado", 10 de Agosto de 2005 (05-
45706 (E) 020905), 

– Tendo em conta a nomeação de um Representante Especial do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para as empresas e os direitos do Homem, o seu relatório intercalar de 22 
de Fevereiro de 2006 (E/CN.4/2006/97) e as consultas regionais que o mesmo realizou em 
Banguecoque em 26-27 de Junho de2006 e em Joanesburgo em 27-28 de Março de 2006, 

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Janeiro de 1999 sobre as normas da UE para as 
empresas europeias que operam nos países em desenvolvimento: para um Código de 
Conduta Europeu1, que recomenda a elaboração de um Código de Conduta Europeu
Modelo apoiado por uma Plataforma Europeia de Acompanhamento, 

– Tendo em conta a Convenção de Bruxelas de 1968 tal como consolidada no Regulamento 
(CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Março de 2001, que permite a participação voluntária de organizações num 
sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS)3,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 3 de Dezembro de 2001, relativa ao 
seguimento do livro verde sobre a responsabilidade social das empresas4, 

– Tendo em conta a sua resolução de 30 de Maio de 2002 sobre o Livro Verde da Comissão 
"Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas"5, 

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Maio de 2003 sobre a Comunicação da 
Comissão relativa à Responsabilidade Social das Empresas: Um contributo das empresas 
para o desenvolvimento sustentável6, 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 30 de Maio de 2001, respeitante ao 
reconhecimento, à valorimetria e à prestação de informações sobre questões ambientais 
nas contas anuais e no relatório de gestão das sociedades (notificada com o número 
C(2001)1495)7, 

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de Julho de 2002 sobre a Comunicação da Comissão 
ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social intitulada 

  
1 JO C 104 de 14.4.1999, p. 180. 
2 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1. 
3 JO L 114 de 24.4.2001, p. 1. 
4 JO C 86 de 10.4.2002, p. 3. 
5 JO C 187 E de 7.8.2003, p. 180. 
6 JO C 67 E de 17.3.2004, p. 73. 
7 JO L 156 de 13.6.2001, p. 33. 
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"Promover as normas laborais fundamentais e melhorar a governação social no contexto 
da globalização"1, 

– Tendo em conta a Resolução do Conselho de 6 de Fevereiro de 2003 relativa à 
responsabilidade social das empresas2, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Governança e desenvolvimento" 
(COM(2003)615), 

– Tendo em conta a Directiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às 
contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de sociedades, bancos e outras 
instituições financeiras e empresas de seguros3, 

– Tendo em conta a Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, 
dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços4, 

– Tendo em conta o relatório final e as recomendações do Fórum Multilateral Europeu sobre 
a RSE de 29 de Junho de 2004, nomeadamente a recomendação 7 que apoia medidas 
tendentes a fixar o quadro jurídico apropriado, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão "A dimensão social da globalização –
contributo das políticas da UE para tornar os benefícios extensíveis a todos" 
(COM(2004)383), 

– Tendo em conta a Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho
relativa à publicidade enganosa, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (directiva relativa às práticas comerciais desleais)5, 

– Tendo em conta o Conselho Europeu de 22 e 23 de Março de 2005, que relançou a 
estratégia de Lisboa centrando esta parceria entre a UE e os Estados-Membros no tema 
"Trabalhando em conjunto para o crescimento e o emprego", 

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Julho de 2005 sobre a exploração das crianças dos 
países em desenvolvimento6, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Reexame da Estratégia em favor do 
Desenvolvimento Sustentável - Uma plataforma de acção" (COM(2005)658), e a 
estratégia renovada da UE em matéria de desenvolvimento sustentável, adoptada pelo 
Conselho em 9 de Julho de 2006, 

  
1 JO C 271 E de 12.11.2003, p. 598. 
2 JO C 39 de 18.2.2003, p. 3. 
3 JO L 178 de 17.7.2003, p. 16. 
4 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114. 
5 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22. 
6 JO C 157 E de 6.7.2006, p. 84. 
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– Tendo em conta o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, assinado pela Comissão, 
pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu em 20 de Dezembro de 2005, 

– Tendo em conta o novo Sistema de Preferências Generalizadas (SPG +), em vigor desde 1 
de Janeiro de 2006, que concede um acesso isento de direitos ou reduções pautais para um 
maior número de produtos e inclui igualmente um novo incentivo para os países 
vulneráveis que se debatem com necessidades comerciais, financeiras ou de 
desenvolvimento específicas, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Promover um trabalho digno para todos -
Contributo da União Europeia para a realização da agenda do trabalho digno no mundo" 
(COM (2006)0249), 

– Tendo em conta o Livro Verde "Iniciativa Europeia em matéria de Transparência", de 3 de 
Maio de 2006, 

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Julho de 2006 sobre comércio equitativo e 
desenvolvimento1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Modernizar o direito das sociedades e 
reforçar o governo das sociedades na União Europeia - Uma estratégia para o futuro" 
(Plano de Acção da UE sobre o governo das sociedades) (COM(2003)284), 

– Tendo em conta a Audição "A responsabilidade social das empresas - existirá uma 
abordagem europeia?" organizada pelo Parlamento Europeu em 5 de Outubro de 2006, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da… (A6-0000/2006), 

1. Manifesta a convicção de que o aumento da responsabilidade social e ambiental das 
empresas, ligado ao princípio da responsabilidade das empresas, representa um elemento 
essencial do Modelo Social Europeu e da estratégia europeia para o desenvolvimento 
sustentável, bem como para responder aos desafios sociais da globalização económica; 

2. Congratula-se com a comunicação da Comissão, que dá um novo impulso ao debate na 
UE sobre a responsabilidade social das empresas (RSE) após um período de inacção; 
manifesta preocupação com a falta de transparência e de equilíbrio na consulta efectuada
antes da publicação; 

3. Reconhece que entre as diferentes partes interessadas continua em aberto o debate sobre 
uma definição apropriada de RSE e que o conceito que consiste em "ir mais além no
cumprimento" permite que algumas empresas afirmem dar provas de responsabilidade 
social e, ao mesmo tempo, violem as leis nacionais e internacionais; 

4. Partilha do parecer da Comissão segundo o qual as acções empreendidas em matéria de
RSE devem ser promovidas em função do seu interesse intrínseco e não para substituir

  
1 Textos aprovados, 6.7.2006, P6_TA (2006) 0320. 



PR\638043PT.doc 7/16 PE 380.802v01-00

PT

uma regulamentação apropriada noutros domínios, nem para tentar introduzir, de forma 
dissimulada, essa legislação; considera que o debate levado a cabo a nível da UE sobre o 
carácter voluntário ou obrigatório das abordagens utilizadas em matéria de RSE deve ser 
"despolarizado" mediante a reintrodução de uma abordagem essencialmente voluntarista, 
mas que permita - sem obrigação - a investigação e o diálogo no tocante a eventuais 
medidas regulamentares; 

5. Permanece convicto de que a própria proliferação de iniciativas voluntárias em matéria de
RSE dissuade outras empresas, particularmente as pequenas, de adoptar políticas de RSE, 
e também não incentiva as empresas a levarem a cabo acções mais credíveis em matéria 
de RSE, e, por conseguinte, que a "convergência" dessas iniciativas, tal como defendido
anteriormente pela Comissão, deve continuar a fazer parte do debate na UE; 

6. Considera que a credibilidade das iniciativas voluntaristas em matéria de RSE depende
mais de um compromisso de incorporar as normas e os princípios existentes reconhecidos 
internacionalmente e de uma abordagem de todas as partes interessadas, tal como 
recomendado pelo Fórum Multilateral Europeu (FME) sobre a RSE, bem como da 
aplicação de um dispositivo de controlo e de verificação independente; 

O debate da UE sobre a RSE 

7. Toma nota da decisão da Comissão de criar, em parceria com diversas redes de empresas, 
uma Aliança Europeia para a Responsabilidade Social das Empresas; recomenda que seja 
a própria Comissão a assegurar um ponto de coordenação único a fim de manter um
conhecimento dos membros e das actividades da Aliança, para além de definir objectivos 
claros, calendários e uma visão estratégica para o seu trabalho; 

8. Sugere que um aumento substancial da aceitação de práticas de RSE entre as empresas da 
UE, o desenvolvimento de novos modelos de melhores práticas por verdadeiros dirigentes
oriundos das empresas para os diferentes aspectos da RSE, e a identificação e promoção 
de acções específicas da UE para apoiar a RSE poderiam constituir os parâmetros
fundamentais para a apreciação do êxito da Aliança; propõe igualmente que seja fixado
um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos dos "laboratórios" instituídos sob a
sua égide, tal como sugerido pela RSE Europa;

9. Assinala que a nova convocação do Fórum Multilateral Europeu sobre RSE foi aditada 
tardiamente à Comunicação e que é necessário adoptar medidas para convencer as 
diferentes partes interessadas de que haverá um verdadeiro diálogo que terá um impacto 
real nas políticas e nos programas da UE com vista a suscitar um interesse pela RSE e a 
aplicá-la nas empresas da UE; considera que devem ser retirados ensinamentos dos dois 
anos em que o FME funcionou anteriormente, que são positivos no que se refere à regra 
no fame, no shame e à utilização de relatores independentes, sendo necessárias melhorias 
para evitar que a formação de consensos seja utilizada para assegurar o menor
denominador comum, e que os representantes da Comissão não se empenharam
activamente no debate; 

10. Apoia os apelos lançados a favor de uma divulgação obrigatória para os grupos de pressão
de empresas e outros e de um acesso equilibrado entre agrupamentos de empresas e outros 
grupos interessados à própria elaboração das políticas da UE; 
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Ligação entre RSE e competitividade 

11. Congratula-se com o objectivo da Comunicação de ligar a RSE à Agenda de Lisboa; 

12. Congratula-se com o diálogo sobre as contradições entre as estratégias competitivas de
sourcing de empresas que procuram melhorar continuamente a flexibilidade e os custos, e 
os compromissos voluntários em matéria de RSE que se destinam a evitar práticas de 
exploração dos empregados e a promover relações duradouras com os fornecedores; 

13. Reconhece que a RSE é um importante motor para as empresas e solicita a integração das 
questões sociais e ambientais, quer em apoio aos novos produtos e processos através das 
políticas da UE em matéria de inovação e de trocas, quer na elaboração de estratégias de 
competitividade sectoriais, locais e a nível das cidades; 

Instrumentos da RSE 

14. Congratula-se com a tendência demonstrada nos últimos anos pelas grandes empresas para 
publicar a título voluntário relatórios sociais e ambientais, assinalando que o número
destes se tornou agora relativamente estável; 

15. Reitera o apoio do Parlamento a uma difusão integrada da informação em matéria social, 
ambiental e financeira por parte das empresas, assente em regulamentação, eventualmente
com um limiar mínimo para evitar custos desproporcionados para as empresas mais 
pequenas; solicita que seja levada a cabo uma investigação aprofundada sobre a aplicação 
de exigências mínimas em matéria de difusão da informação social e ambiental no âmbito 
da recomendação da Comissão de 2001 sobre a prestação de informações ambientais, da 
directiva de 2003 sobre a modernização contabilística e da directiva de 2003 sobre os 
prospectos, apoiando a sua transposição efectiva em todos os Estados-Membros e o 
empreendimento de consultas sobre o potencial de reforço destas exigências aquando da 
sua próxima revisão, incluindo interpretações da materialidade do risco social e ambiental 
no âmbito das condições existentes em matéria de prestação de informações; 

16. Reitera o seu apoio ao Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria; 

17. Apoia o Código Deontológico da Aliança Internacional para a Certificação e a Rotulagem 
Social e Ambiental; 

18. Lamenta a omissão da questão do investimento socialmente responsável na Comunicação, 
é favorável a uma plena participação dos investidores enquanto partes interessadas no 
debate relativo à RSE a nível da UE, incluindo no seio do FME e apoia os apelos lançados 
pelas empresas a favor da transparência em detrimento da imposição, através da 
introdução, a nível da UE, de "princípios em matéria de declarações de interesses" para os
fundos de investimento, à semelhança dos já aplicados em cinco Estados-Membros da UE; 

19. Apoia os esforços do Eurostat com vista ao desenvolvimento de indicadores que permitam
medir o desempenho em matéria de RSE no âmbito da estratégia de desenvolvimento 
sustentável da UE; 
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20. Recomenda que seja ponderada a questão da nomeação de um Provedor de Justiça da UE 
para a RSE que leve a cabo inquéritos independentes sobre as questões ligadas à RSE;

Melhor regulamentação e RSE 

21. Sem criar nova regulamentação, considera que as políticas em matéria de RSE podem 
igualmente ser reforçadas através de um melhor conhecimento e aplicação dos
instrumentos jurídicos existentes; convida a Comissão a aplicar directamente e a organizar 
campanhas de informação e a empreender actividades de investigação específicas sobre a 
aplicação da responsabilidade directa pelas operações no estrangeiro em conformidade 
com a Convenção de Bruxelas, e sobre a aplicação das directivas relativas à publicidade 
enganosa e às práticas comerciais desleais e à observância dos seus códigos de conduta 
voluntários em matéria de RSE pelas empresas; 

22. Reafirma que deve ser feito um grande esforço pela Comissão e pelos governos da União 
Europeia a nível central, regional e local com vista a utilizar as possibilidades oferecidas 
pela revisão das directivas relativas à adjudicação de contratos públicos em 2004, a fim de
apoiar a RSE, aplicando cláusulas sociais e ambientais aos seus contratos, excluindo, se 
for o caso, quaisquer empresas, nomeadamente em caso de corrupção; e que a Comissão, 
o Banco Europeu de Investimento e o Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento devem aplicar critérios sociais e ambientais estritos a todas as 
subvenções e empréstimos atribuídos às empresas de sector privado, acompanhados de
mecanismos de recurso claros; 

Integração da RSE nas políticas e programas da União Europeia

23. Saúda a aposta da Comissão reiterada na sua comunicação de apoiar e promover a RSE 
em todos os seus domínios da actividade; 

24. Considera que o debate sobre a RSE não deve ser separado das questões da prestação de 
contas pelas empresas, e que os temas do impacto social e ambiental das empresas, das 
relações com as partes interessadas, da protecção dos direitos dos accionistas minoritários 
e dos deveres da administração nesta matéria devem ser plenamente integrados no plano 
de acção da Comissão relativo à governação das empresas; 

25. Saúda o apoio financeiro directo da Comissão às iniciativas no domínio da RSE, em 
particular para incentivar a inovação, permitir a participação dos interessados e auxiliar os 
grupos de vítimas potenciais no que respeita às alegações de negligência profissional; 
sublinha a importância da rubrica B34000 do orçamento da União Europeia para 
projectos-piloto como os que envolvem um compromisso dos trabalhadores com a 
comunidade; 

26. Convida a Comissão a integrar plenamente a RSE nas suas políticas comerciais, 
procurando introduzir em todos os acordos bilaterais, regionais ou multilaterais artigos 
vinculativos em conformidade com as normas relativas à RSE acordadas 
internacionalmente, tais como as Directrizes da OCDE, a Declaração Tripartida de 
Princípios da OIT e os Princípios do Rio, bem como uma reserva de poder regulamentar
sobre as questões dos direitos humanos e da responsabilidade social e ambiental; saúda o 
apoio dado a estes objectivos na Comunicação sobre o Trabalho Digno; reitera o seu 
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pedido para que as delegações da Comissão nos países terceiros promovam e sejam pontos 
de contacto no que respeita às Directrizes da OCDE relativas às empresas multinacionais;

27. Saúda a aposta do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento em apoiar a RSE como 
acção prioritária; 

28. Sugere que a Comissão aposte na participação das pequenas empresas na RSE,
trabalhando em conjunto com as câmaras de comércio e outros organismos intermediários 
e oferecendo um apoio específico à participação das cooperativas/empresas da economia 
social através das suas associações especializadas, utilize a rede de "Euro Info Centres"
para promover directamente iniciativas na área da RSE e considere a nomeação de um 
Enviado para a RSE à semelhança do Enviado para as Pequenas Empresas da DG 
Empresa; 

29. Saúda a aposta da comunicação em reforçar o papel dos trabalhadores e dos seus 
sindicatos na RSE e reitera o seu apelo para que a Comissão e os parceiros sociais 
desenvolvam as bases lançadas com a negociação bem sucedida de, presentemente, 50 
acordos-quadro internacionais e 30 acordos-quadro europeus, principalmente relativos às
normas laborais básicas sectoriais ou nas empresas individuais, como uma abordagem 
possível para desenvolver a responsabilidade das empresas na Europa e no mundo; 

30. Recomenda que a investigação futura no domínio da RSE vá além dos simples 
argumentos a favor da RSE no plano dos negócios, considerando a ligação entre a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável, bem como o impacto das actuais 
iniciativas no domínio da RSE e as eventuais violações dos princípios da RSE; convida a 
Comissão a publicar um relatório anual de referência relativo ao estado da RSE elaborado
por peritos e investigadores independentes, confrontando as informações existentes, 
descrevendo as novas tendências e recomendando acções futuras; 

Contribuição da Europa para a responsabilidade social das empresas à escala global

31. Considera que o maior impacto potencial das políticas em matéria de RSE é ao nível das 
cadeias de abastecimento globais das empresas, a fim de permitir um investimento 
responsável pelas empresas, auxiliar na luta contra a pobreza nos países em 
desenvolvimento e apoiar os princípios do comércio equitativo e da boa governação, bem 
como reduzindo a incidência das violações das normas internacionais pelas sociedades nos 
países cujos regimes regulamentares são débeis ou inexistentes; 

32. Manifesta a sua decepção pelo facto da Comissão não conceder uma maior prioridade na 
sua comunicação à promoção de iniciativas globais, e convida a Comissão, trabalhando
com os Estados-Membros e as partes interessadas, a desenvolver tanto uma visão e um 
contributo estratégico para o desenvolvimento das iniciativas relativas à RSE a nível 
global como um grande esforço com vista a elevar significativamente a participação das 
empresas da União Europeia nestas iniciativas; 

33. Convida a Comissão, trabalhando com os outros parceiros pertinentes, a organizar uma 
grande iniciativa internacional em 2007 para assinalar o quinto aniversário do 
compromisso acordado na Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável com vista a 
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empreender iniciativas intergovernamentais no domínio da responsabilidade das 
empresas; 

34. Convida a Comissão a desenvolver as bases lançadas com o êxito do Diálogo 
Transatlântico das Empresas sobre a RSE na década de 1990, organizando um exercício 
semelhante entre a União Europeia e o Japão; 

35. Solicita um apoio ao desenvolvimento da Iniciativa de Informação Global relativa à 
Elaboração de Relatórios; 

36. Regista o debate em curso na Organização Internacional de Normalização sobre as normas 
em matéria de responsabilidade social; 

° 

° ° 

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A responsabilidade social das empresas representa que as empresas assumem uma 
responsabilidade mais directa pela gestão do seu impacto social e ambiental, tornando-se mais 
abertamente responsáveis não só perante os trabalhadores e os seus sindicatos mas também de 
uma forma mais geral perante as “partes interessadas”, incluindo os investidores, 
consumidores, comunidades locais e as organizações ambientais e outros grupos de interesses. 

A ascensão da RSE pode ser vista como uma resposta aos escândalos das duas décadas
passadas, envolvendo sobretudo sociedades americanas, bem como uma resposta directa do
interior e exterior do mundo dos negócios com vista a ir directamente ao encontro de desafios 
como as alterações climáticas, a exclusão social e a pobreza mundial que se tornaram uma 
preocupação crescente nestes tempos da globalização económica. 

Enquanto relator, estes são o terceiro relatório e resolução do Parlamento Europeu que 
elaboro sobre este tema desde 1999. Reunindo-me com inúmeros participantes no
"movimento" da RSE, impressiona-me a forma como – na melhor das hipóteses – os seus 
intervenientes são animados pela energia e o entusiasmo de enfrentar estes desafios dos novos 
tempos, de criar uma visão diferente das empresas na sociedade, por uma vontade de correr o 
risco de tecer novas relações além das fronteiras tradicionais, uma verdadeira aposta em fazer 
a diferença num mundo complexo e difícil. Entre os seus adeptos e críticos, permanecem 
alguns que vêem a RSE essencialmente como um instrumento de relações públicas destinado 
a iludir ou obstruir a responsabilidade das empresas face aos problemas sociais ou ambientais. 
Além disso, no mundo dos negócios, a RSE é praticada por muitos que não se reconhecem no 
jargão e no aparelho associados a esta verdadeira indústria em que ela se transformou. Não 
obstante, a RSE provou que não é nem uma febre nem uma moda, reconhecendo tanto os 
dirigentes empresariais como os políticos a nossa própria responsabilidade de a levar adiante. 

A resposta da União Europeia ao debate relativo à RSE tem origem num apelo da Comissão 
às empresas para que estas ajudem a combater a exclusão social, em meados da década de 
1990, na resolução do Parlamento Europeu de 1999 que preconiza um código de conduta 
vinculativo destinado a disciplinar a conformidade a nível mundial das sociedades da União 
Europeia em matéria ambiental, laboral e de direitos humanos, juntamente com o apelo 
lançado em 2000 pelos Chefes de Estado da União Europeia para que as empresas apoiem a 
RSE no âmbito da Agenda de Lisboa.

O Livro Verde e o Livro Branco da Comissão sobre a RSE, datados da primeira metade da 
década de 2000, colocaram a RSE na agenda das instituições da União Europeia, enquanto a 
constituição de um Fórum Plurilateral europeu permitiu realizar um verdadeiro debate entre 
os interessados, frequentemente frustrado, contudo, pelos pressupostos tradicionais e as 
formas de trabalho dos parceiros sociais a nível da União Europeia. Estes processos 
permitiram promover um debate sobre a RSE a nível da União Europeia, mas em larga
medida não se debruçaram sobre o que poderia ser o contributo da União Europeia ela própria 
duma “mais-valia” para este debate, ou as suas acções concretas com vista a promover uma 
actividade responsável das empresas. 

Seguiram-se os atrasos sucessivos da publicação pela Comissão da sua resposta, durante dois 
anos, motivados pela relutância de confrontar a polarização fundamental dos sectores ligados 
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às empresas e às outras partes interessadas que pretendem que a RSE seja sujeita às 
exigências de transparência estabelecidas através duma verificação externa e/ou da legislação,
conferindo um papel explícito às partes interessadas, e os que pretendem que a RSE seja um 
exercício unicamente orientado pelas empresas que deve evoluir sem qualquer outra
intervenção de política pública além dos discursos, conferências de imprensa e das cerimónias 
de entrega de prémios. 

A Comissão acabou por decidir ficar de fora deste debate, elaborando uma comunicação que
apoia firmemente uma abordagem contrária a uma regulamentação. Os Comissários 
realizaram uma série de reuniões privadas com um conjunto restrito de representantes das 
empresas para negociar o texto da comunicação, descreveram-na então como "acordada" pelas
empresas e apenas se reuniram pessoalmente com as ONG interessadas para discutir o seu
conteúdo após a publicação. O funcionário principal da Comissão responsável pela RSE 
parece ter sido deslocado destas funções, porventura para deixar o terreno livre para este novo 
“consenso”. Uma nota interna da organização patronal europeia UNICE conhecida através 
duma fuga de informação descreve esta comunicação como "um verdadeiro êxito" porque "as 
concessões às outras partes interessadas… não terão qualquer impacto real". Este facto lançou 
dúvidas acerca da sinceridade da reconvocação, numa mudança de última hora, do Fórum 
Plurilateral sobre a RSE, e sugere que a Comissão pode ter permitido uma influência 
excessiva do lóbi empresarial, contradizendo a sua própria Iniciativa para a
Transparência de Novembro de 2005. 

Consequentemente, o Parlamento Europeu tem algumas escolhas estratégicas a fazer na 
determinação da sua resposta à comunicação. 

É certo que seria fácil condenar todo este processo, mas provavelmente esta atitude levaria a 
União Europeia a retirar-se completamente do debate sobre a RSE, pelo que a questão reside 
em como conseguir operacionalizá-la.

Primeiro, a "Aliança para as Empresas" ela própria deve realizar os níveis mínimos de 
organização e transparência que as empresas participantes pretenderiam em qualquer uma das 
suas actividades comerciais. Devem igualmente ser extraídos os ensinamentos das 
dificuldades processuais do Fórum Plurilateral e deve ser capaz de pesquisar e dialogar sobre 
as respostas regulamentares, a fim de “despolarizar” o debate entre a abordagem voluntária e 
a abordagem obrigatória. 

A Comissão deve tornar-se um pleno participante em ambos os debates, e o novo centro da 
atenção de todos os protagonistas deve ser formular recomendações de acções específicas no 
quadro das políticas e programas da União Europeia com vista a aplicar os diferentes aspectos 
da RSE. 

Esta oportunidade deve ser aproveitada para defender requisitos obrigatórios aplicáveis à 
actividade dos lóbis das empresas e outros no quadro das decisões da União Europeia, a fim 
de demonstrar que o nosso Parlamento abraça um debate inclusivo, equilibrado e transparente. 

O Parlamento Europeu não deve rejeitar a concentração da Comissão no tema da relação entre 
a competitividade e a RSE, em parte porque este oferece uma nova visibilidade política, e em 
parte porque, prosseguindo a sua abordagem contrária a uma regulamentação, a Comissão tem 
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subestimado uma abordagem da RSE em termos de uma "criação de valor" impulsionada 
pelas oportunidades de negócios oferecidas pelo desenvolvimento de novos produtos e 
processos social e ambientalmente inovadores pelas empresas da União Europeia. 

Contudo, o Parlamento deve reconhecer que quando as empresas deparam com outros 
concorrentes que pretendem adoptar normas menos rigorosas em matéria de RSE, as pequenas 
empresas deparam com exigências múltiplas e contraditórias das empresas que fornecem, os 
investidores e os consumidores acham que a informação sobre a qual pretendem fazer 
escolhas éticas é confusa e incerta - estão reunidos argumentos para rejeitar esta abordagem 
da RSE que tudo aceita adoptada pela Comissão, e regressar ao conceito de "convergência"
que a Comissão preconizava anteriormente. Apoiando uma abordagem essencialmente 
voluntarista, "seleccionando vencedores" entre as iniciativas no domínio da RSE (mas não 
empresas individuais), e rejeitando um modelo rígido universal, podemos adoptar uma 
abordagem mais pertinente do debate actual, mas que ainda reúne amplos apoios junto do 
mundo dos negócios. 

A fim de "despolarizar" o nosso próprio debate que põe frente a frente uma abordagem
obrigatória e uma abordagem voluntária, o Parlamento Europeu deve limitar-se a repetir as 
nossas posições de 2002 e 2003 a favor dum único novo texto legislativo relativo à elaboração 
de relatórios sociais, ambientais e financeiros integrados pelas empresas - pelo menos, para as 
sociedades de maior dimensão. Nem mais, nem menos. Esta é a expressão apurada da 
"regulamentação apropriada", que apenas exige a transparência, a fim de permitir as respostas 
voluntárias, inspiradas pelo mercado pelas potenciais empresas aderentes, os investidores e os 
consumidores. 

Em vez de defender a adopção de nova legislação complementar além desta, o Parlamento 
pode antes contribuir para a promoção da RSE pela União Europeia utilizando a legislação, as 
políticas e os programas existentes da União Europeia. A comunicação partilha destes 
objectivos, mas o Parlamento pode ajudar a redigir alguns dos pormenores que a Comissão 
opta por evitar. 

As empresas são convidadas a considerar os impactos sociais e ambientais no quadro das suas 
análises dos negócios no âmbito de três regulamentos distintos da União Europeia relativos à 
governação das empresas. Devemos apelar a um grande esforço com vista a aumentar o 
conhecimento destas disposições, apoiar a transposição eficaz em toda a União Europeia e 
proceder a consultas em torno das questões da "materialidade" e outras formas de reforçar 
estas disposições no futuro. Não deve haver uma separação artificial entre a RSE e as 
questões da responsabilidade e governação das empresas. 

Estão em curso iniciativas importantes e verdadeiramente a nível da União Europeia com 
vista a promover a RSE, respeitando plenamente as normas acordadas internacionalmente, e a
abordagem plurilateral e estas devem ser apoiadas. O projecto de resolução recomendado ao
Parlamento segue-se a uma discussão pormenorizada com a RSE Europa, o Fórum Europeu
do Investimento Social, a Academia Europeia da Empresa na Sociedade, bem como muitos 
outros. 

A Comissão ela própria é convidada tanto a aumentar o conhecimento como a aplicar 
directamente as políticas existentes no domínio da publicidade enganosa, da responsabilidade 
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directa pelas operações no estrangeiro e da  adjudicação de contratos públicos, incluindo a 
criação dum laboratório da Aliança, a fim de enviar um sinal forte a favor duma prática 
responsável das empresas. Isto é inteiramente coerente com a recomendação 7 do Fórum 
Plurilateral, com o apoio total dos representantes das empresas, a favor de "um quadro 
jurídico... com vista a permitir às empresas que pretendem ir mais além através da RSE, 
usufruir disso no mercado, tanto na União Europeia como globalmente". 

No capítulo das respostas institucionais, são dados argumentos a favor da instituição dum
Provedor de Justiça da União Europeia para a RSE e dum relatório anual sobre o Estado da 
RSE, mas o Parlamento é desaconselhado de adoptar uma solução rápida, estabelecendo um 
rótulo social europeu que poderia ter problemas de credibilidade, a favor de aumentar a 
colaboração e a compatibilidade entre os rótulos existentes - outro exemplo da convergência. 

Finalmente, desejaria sugerir uma forma de converter este debate sobre a RSE na União 
Europeia, frequentemente marcado por desacordos, atrasos e suspeitas, no debate com 
energia, entusiasmo e empenho que descrevo no início. 

O Parlamento Europeu pode procurar deslocar muito mais o debate para o campo das 
estratégias globais da RSE. As empresas sentem-se mais cómodas com esta abordagem, a fim 
de dissipar o receio de que a acção da União Europeia as possa colocar em desvantagem face 
aos seus concorrentes internacionais. Os sindicatos negoceiam cada vez mais acordos-quadro 
internacionais à escala mundial que reconhecem os mercados globais nos quais as empresas 
da União Europeia operam. Os activistas reconhecem que os grandes exemplos das violações 
ambientais, laborais ou dos direitos humanos ocorrem na base da cadeia global de 
fornecedores das empresas do Norte, nos mercados dos países em desenvolvimento do Sul, e 
que o objectivo final deve consistir numa convenção internacional vinculativa relativa à
responsabilidade das empresas - como preconizado na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo. 

A Comissão deve reconhecer que esta abordagem não pode equivaler a excluir as acções a 
nível da União Europeia, e que na verdade esta coloca um desafio maior que consiste em 
congregar as opiniões políticas dos Estados-Membros a favor de uma acção decisiva a nível 
internacional. As presidências alemã, portuguesa e francesa da União Europeia dos próximos 
dois anos encaram as acções neste domínio com grande entusiasmo, e o Parlamento deve 
sugerir que a Europa se posicione na vanguarda dos debates internacionais, convocando uma 
conferência internacional destinada a analisar e levar adiante a aposta de Joanesburgo nas 
"iniciativas intergovernamentais relativas à responsabilidade das empresas" para assinalar o 
seu quinto aniversário. Sugiro igualmente um diálogo bilateral União Europeia-Japão neste 
domínio. 

Esta abordagem implica igualmente um esforço concertado com vista a integrar a RSE nas
políticas de desenvolvimento e comércio da União Europeia, incluindo a operacionalização 
completa das Directrizes da OCDE relativas às empresas multinacionais - prometida mas 
nunca realizada. 

Quando o representante especial da ONU para as empresas e os direitos do Homem considera 
abertamente as respostas regulamentares ao debate sobre a RSE, a reputada Iniciativa de 
Informação Global relativa à Elaboração de Relatórios emanada dos programas ambientais da 
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ONU pretende abertamente uma convergência dos instrumentos da RSE com as empresas e a 
iniciativa "Global Compact" da ONU exclui 200 empresas em consequência da inobservância 
das suas exigências - a Comissão será igualmente confrontada com o facto de que esta 
abordagem que tudo aceita adoptada na sua comunicação está desactualizada e ultrapassada. 

Mas se o Parlamento Europeu for capaz de redigir uma resolução que contribua para tornar os 
mecanismos do diálogo sobre a RSE eficazes e transparentes na União Europeia, de incentivar
a Comissão a traduzir as suas palavras em acções concretas que demonstrem visivelmente a
"mais-valia" associada a uma perspectiva da União Europeia no âmbito das políticas e 
programas existentes e que simultaneamente não deixe a Europa atrasar-se em relação ao 
debate internacional sobre a RSE e que instile algo da visão e do espírito do movimento 
global da RSE nos nossos próprios debates - então o debate da Europa sobre a RSE pode ser 
reposto no caminho certo. 


