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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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 que a observância das normas laborais fundamentais da OIT e a aplicação da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT, bem como das orientações da OCDE para as 
empresas multinacionais e da "UN Global Compact" têm um impacto positivo na 
economia de um país, assegurando a estabilidade sociopolítica e aumentando o nível de 
qualificação dos trabalhadores de um país; considera, neste contexto, que a inclusão de 
uma cláusula social nos acordos da OMC é da maior importância, dado que as normas 
laborais são indispensáveis para a consecução dos ODM e para a promoção de um 
desenvolvimento endógeno nos países pobres; assinala o facto de as disposições sociais 
dos acordos comerciais preferenciais da UE serem apresentados como objectivos a 
alcançar, e não como compromissos jurídicos a aplicar, uma vez que não existem 
verdadeiros mecanismos de execução; sublinha, por isso, a importância de tomar medidas 
concretas para assegurar que as disposições sociais dos acordos comerciais preferenciais 
da UE sejam controladas, revistas e aplicadas de forma adequada;

2. Convida a União Europeia e os seus Estados-Membros a exercer pressão sobre as 
empresas europeias presentes nos países em desenvolvimento para que desempenhem um 
papel exemplar em matéria de responsabilidade social e de promoção do trabalho digno;

3. Salienta que foram assinaladas violações reiteradas das normas fundamentais do trabalho 
em diversos países com o estatuto SPG +, mas que isso não conduziu à suspensão das 
preferências; considera que a não aplicação da condicionalidade põe em causa a ambição 
da UE de promover uma política social e normas laborais fundamentais e contradiz o 
princípio de uma política do desenvolvimento coerente;

4. Reconhece que, embora a tendência internacional em matéria de acordos bilaterais de 
comércio esteja a mudar no sentido de uma maior aceitação das normas laborais e sociais 
ligadas às agendas comerciais, os ACL ainda contêm, regra geral poucas referências a 
normais sociais; deplora que a UE não disponha de uma fórmula homogénea de "cláusula 
social" a incluir em todos os acordos comerciais bilaterais; insta a UE a incluir uma 
cláusula social, de acordo com as demais normas acordadas e reconhecidas a nível 
internacional (isto é, normais laborais fundamentais da OIT), em todos os acordos de 
comércio externo da UE, incluindo os celebrados no âmbito da OMC;

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros a apoiar as iniciativas destinadas a promover 
o emprego produtivo, o investimento nos recursos humanos, os mecanismos de 
redistribuição, a protecção social, a igualdade de género, o diálogo social e aplicação 
efectiva dos direitos no trabalho;

6. Insta as partes nos ACL a continuar a reconhecer o pleno emprego produtivo e o trabalho 
digno para todos como elemento-chave do desenvolvimento sustentável para todos os 
países e como objectivo prioritário da cooperação internacional, e a promover o 
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desenvolvimento do comércio internacional de forma a que este gere o pleno emprego 
produtivo e o trabalho digno para todos, em conformidade com a Declaração Ministerial 
de 2006 do Conselho Económico e Social das Nações Unidas sobre o pleno emprego e o 
trabalho digno;

7. Convida as partes nos ACL a empenhar-se, em conformidade com as obrigações 
decorrentes do estatuto de membro da OIT e com a Declaração da OIT relativa aos 
princípios e direitos fundamentais no trabalho e ao seu seguimento, adoptada pela 
Conferência Internacional do Trabalho na sua 86.ª sessão de 1998, a respeitar, promover e 
realizar, na sua legislação e nas suas práticas, os princípios relativos aos direitos 
fundamentais, nomeadamente:
a) a liberdade de associação e reconhecimento efectivo do direito de negociação 

colectiva;
b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
c) a abolição eficaz do trabalho infantil; bem como
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e de profissão;

8. Assinala que cabe aos diferentes países e Estados-Membros assinar as convenções da OIT, 
lamentando a má aplicação e execução das normas sociais, e em especial das convenções 
da OIT e dos princípios da responsabilidade social das empresas (RSE) numa série de 
países parceiros da UE; assim sendo, incentiva a UE a adoptar medidas para assegurar a 
aplicação efectiva de normas sociais; salienta que a OIT permite a imposição de sanções 
comerciais a países que não cumpram as suas obrigações internacionais; insta a UE a 
adoptar uma abordagem baseada em incentivos e sanções no âmbito dos acordos bilaterais 
e regionais, a fim de garantir uma efectiva aplicação das disposições sociais dos acordos 
preferenciais da UE; salienta que o SPG e o SPG + deveriam ser acompanhados de forma 
coerente, devendo esse processo de acompanhamento ser realizado de modo mais 
transparente;

9. Acolhe favoravelmente o sistema de supervisão da OIT sobre as normas laborais 
internacionais, o que é único a nível internacional e que contribui para assegurar que os 
países apliquem as convenções que ratificam; sublinha a necessidade de que, em caso de 
problema, a OIT preste assistência aos países através do diálogo social e da assistência 
técnica;

10. Observa que a UE já se comprometeu a promover o trabalho digno e a combater a 
exploração, nomeadamente no âmbito dos seus acordos comerciais; assinala, porém, que a 
UE não aplica a potencial condicionalidade constante de muitos acordos bilaterais e 
regionais de comércio livre; neste contexto, insta a UE a integrar a dimensão da política 
social no Serviço Europeu para a Acção Externa e a garantir a ratificação e aplicação das 
normas laborais fundamentais, evitando derrogações à regulamentação geral, por 
exemplo, nas zonas francas industriais para a exportação, na medida em que tais 
derrogações comportam o risco de nivelamento “por baixo” e, consequentemente, de 
comprometer certas normas sociais;

11. Insiste em que as negociações comerciais levadas a cabo no âmbito da OMC não devem 
comprometer o desenvolvimento social; reafirma que a OIT deve ser autorizada a 
apresentar relatórios de peritagem à OMC em caso de litígio comercial;
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12. Convida a Comissão e os Estados-Membros a encorajar a boa governação nos domínios 
financeiro, fiscal e judicial, de modo a reforçar a dimensão social da globalização;

13. Recorda que a RSE constitui um conceito no âmbito do qual as empresas integram 
voluntariamente preocupações sociais e ambientais na sua estratégia empresarial; observa 
que a aplicação das práticas de responsabilidade social das empresas pode restabelecer a 
confiança nas empresas, o que é vital para a economia social de mercado da Europa;
observa, porém, que a heterogeneidade do conceito de responsabilidade social das 
empresas, segundo o qual diferentes empresas desenvolveram normas divergentes no que 
respeita à responsabilidade social, à auditoria e à informação, levanta a questão da 
comparabilidade; reconhece os esforços envidados pela UE no sentido de aplicar 
orientações mais gerais para a definição e a aplicação da responsabilidade social das 
empresas; sublinha, porém, que a diversidade e a heterogeneidade do conceito se mantêm;
insta a UE a tomar medidas concretas nos fóruns internacionais para se separar da 
abordagem puramente voluntária que caracteriza a responsabilidade social das empresas e 
a definir obrigações jurídicas claras para as empresas em matéria de direitos humanos e de 
normas laborais fundamentais, bem como meios eficazes para as tornar responsáveis em 
caso de violação; considera, por exemplo, que, quando os Estados-Membros são 
solicitados por empresas multinacionais em matéria de garantias de investimentos, 
deveriam ligar essas garantias à aplicação das orientações oficiais relativas à 
responsabilidade social das empresas;

14. Convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolver uma abordagem pró-activa a 
fim de fazer face às consequências sociais dos ajustamentos e das reestruturações 
associados à globalização;

15. Convida a Comissão a promover as convenções fundamentais da OIT de forma mais pró-
activa e a criar uma linha especial para o trabalho infantil através da qual os cidadãos 
possam assinalar as empresas europeias que recorram ao trabalho infantil em qualquer 
parte do mundo; considera que essa linha deveria dispor de uma capacidade de 
investigação limitada mas suficiente para lhe permitir a) publicar um relatório anual sobre 
os resultados das suas investigações e b) prestar assistência às empresas europeias nos 
seus esforços para eliminar o trabalho infantil da sua cadeia de abastecimento;

16. Insta a UE a adoptar as medidas adequadas a nível internacional para lutar contra o 
dumping social que se verifica nas práticas empresariais de certos países, tanto na UE 
como em países terceiros a que a UE fornece ajuda ao desenvolvimento;

17. Destaca ser necessário encontrar um equilíbrio adequado entre o reforço da 
competitividade da indústria e a resposta ao impacto das actividades sobre o ambiente e a 
sociedade; acolhe favoravelmente as iniciativas adoptadas pela Comissão no sentido de 
incluir a responsabilidade social das empresas na estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
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