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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. Observa que a heterogeneidade do conceito de responsabilidade social das empresas 
(RSE) e o facto de diferentes empresas terem desenvolvido normas diferentes no que 
respeita à contabilidade, auditoria e relato tornam difícil comparar os níveis de RSE; 
salienta que a existência de uma regulamentação internacionalmente aceite no contexto da 
RSE geraria mais confiança e justiça nas relações entre as empresas e traria benefícios em 
termos de segurança, aplicabilidade progressiva, universalidade e responsabilização das 
partes interessadas; 

2. Concorda com a Comissão em que a responsabilidade social das empresas deve abranger 
os direitos humanos, as práticas em matéria de trabalho e emprego, as questões ambientais 
(como biodiversidade, alterações climáticas, utilização eficiente dos recursos) e a luta 
contra o suborno e a corrupção através da boa governação fiscal (nomeadamente, 
transparência, intercâmbio de informações e leal concorrência fiscal); 

3. Observa que a responsabilidade social das empresas abrange numerosas normas sociais, 
mas que estas recebem muito pouco destaque devido ao facto de não terem sido criados 
indicadores que permitam medir os progressos sociais; 

4. Sublinha que as empresas que se preocupam com a sua responsabilidade social devem ser 
facilmente identificáveis pelos investidores e consumidores, a fim de as encorajar na sua 
opção;

5. Insiste em que a UE deve examinar a possibilidade de valorizar as empresas que se 
preocupam com a sua responsabilidade social através de um selo ou de uma etiqueta junta 
ao nome da empresa ou do produto em questão; 

6. Salienta que a RSE é o melhor instrumento para as empresas mostrarem o seu 
empenhamento, a sua solidariedade e responsabilidade em relação à sociedade, e que é 
também indispensável para a consecução do objetivo de coerência das políticas para o 
desenvolvimento (CPD); regozija-se com o compromisso assumido pela Comissão de 
promover a RSE, em plena conformidade com as normas internacionais atualmente em 
vigor, como as orientações da OCDE para as empresas multinacionais recentemente 
atualizadas, os dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas, a norma-guia ISO 
26000 sobre responsabilidade social, a declaração de princípios tripartida da OIT sobre 
empresas multinacionais e política social e os princípios orientadores das Nações Unidas 
sobre empresas e direitos humanos; lamenta, no entanto, que a aplicação da RSE seja 
essencialmente facultativa;

7. Deplora a falta de informação veiculada às PME sobre a existência do pacto mundial pelo 
qual as empresas se comprometem a alinhar as suas operações e estratégias pelos dez 
princípios universalmente aceites referentes aos direitos humanos, às normas laborais, ao 
ambiente e ao combate à corrupção; 
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8. Sublinha que o pacto mundial das Nações Unidas e as normas ISO 26000 não são 
suficientemente adaptados às PME, o que reduz o alcance da responsabilidade social das 
empresas a nível europeu; 

9. Chama a atenção para a utilidade de estudar, a nível europeu e nacional, os meios de 
incentivo fiscal suscetíveis de permitir promover a responsabilidade social das empresas 
junto de um maior número de empresas;

10. Salienta que a RSE, como compromisso puramente facultativo, pode não ser suficiente 
para lidar com as externalidades resultantes das operações das multinacionais, como as 
violações dos direitos humanos e a degradação ambiental; reitera o seu apelo aos 
investidores e às empresas estrangeiras que operem nos países em desenvolvimento para 
que cumpram inteiramente as obrigações internacionais juridicamente vinculativas em 
matéria de direitos humanos e as normas ambientais e as laborais essenciais da OIT, bem 
como os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos 
Humanos; preconiza que as políticas em matéria de responsabilidade social das empresas 
prevejam também medidas específicas com vista a combater a prática ilegal de colocação 
de trabalhadores na lista negra, recusando-lhes o acesso ao emprego, frequentemente em 
razão da sua filiação e das suas atividades sindicais ou da sua qualidade de representantes 
para a saúde e segurança; 

11. Realça que as empresas devem ser encorajadas a pôr em execução práticas em matéria de 
responsabilidade social, e que as empresas que já executaram estas práticas devem ser 
encorajadas a prosseguir os objetivos SER; solicita à Comissão que pondere a concessão 
de incentivos, como a atribuição de prioridade nos contratos públicos promovidos pela 
UE, a fim de que a responsabilidade social seja considerada pelas empresas uma 
oportunidade e não uma ameaça;

12. Destaca que a RSE deve resultar em compromissos claros sobre respeito de direitos, 
proteção e bem-estar dos trabalhadores, associados a indicadores de desempenho e 
critérios de referência precisos tendentes a medir os progressos realizados, devendo 
prever-se mecanismos de acompanhamento objetivos, inclusivos e transparentes e 
mecanismos de responsabilização e fiscalização eficazes para fazer face aos casos de 
incumprimento, como um procedimento mais aberto e claro de apresentação e apreciação 
de queixas e de abertura de inquéritos, se necessário; 

13. Reitera que a RSE deveria ser aplicável a todas as empresas, de modo a criar condições de 
concorrência justas e equitativas; destaca, todavia, que a forma como as indústrias 
extrativas funcionam nos países em desenvolvimento leva a que seja necessário 
transcender uma abordagem facultativa; salienta que o investimento da indústria 
petrolífera na Nigéria constitui um bom exemplo das limitações da responsabilidade social 
das empresas nos termos em que se vê concretizada atualmente, com as empresas a não 
empreenderem iniciativas de responsabilidade social tendo em vista criar práticas 
sustentáveis de negócios ou contribuir para o desenvolvimento dos seus Estados de 
acolhimento; apoia firmemente a proposta legislativa sobre a apresentação de relatórios 
por país tendo por base as regras da Iniciativa para a Transparência das Indústrias 
Extrativas, a apresentação de relatórios sobre vendas e lucros, bem como sobre impostos e 
receitas, a fim de desencorajar a corrupção e a evasão fiscal; convida as indústrias 
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extrativas europeias que operam nos países em desenvolvimento a constituírem um 
exemplo de responsabilidade social e promoção do trabalho digno;

14. Convida a Comissão a empreender novas iniciativas com vista a desbloquear e reforçar o 
potencial da responsabilidade social das empresas para a abordagem do problema das 
alterações climáticas (através da sua ligação à eficiência em termos de recursos e à 
eficiência energética), por exemplo a nível do processo de aquisição de matérias-primas 
das empresas; 

15. Salienta que a RSE deve ser aplicada ao conjunto da cadeia global de abastecimento, 
nomeadamente a todos os níveis de subcontratação, seja o fornecimento de bens, 
trabalhadores ou serviços, que deve incluir disposições tendentes a tornar a proteção 
extensível aos trabalhadores migrantes, temporários e destacados e que assentar em 
remunerações justas e condições de trabalho dignas e garantir os direitos e liberdades 
sindicais; considera que é necessário definir de forma mais precisa o conceito de gestão 
responsável da cadeia de abastecimento como mecanismo promotor da RSE; 

16. É de opinião que, para ter efeitos reais sobre a redução da pobreza, a agenda em matéria 
de responsabilidade social das empresas deve visar igualmente as PME, posto que a sua 
importância social e ambiental cumulativa é significativa; 

17. Considera que as empresas da UE devem ser legalmente responsáveis e que devem ser 
concretizados diferentes tipos de mecanismos de prestação de contas e de 
responsabilidade entre elas e as suas filiais e as entidades que controlam em países em 
desenvolvimento; encoraja também o trabalho da sociedade civil da UE, que tem um 
papel ativo na sensibilização para as violações cometidas por estas empresas no 
estrangeiro; 

18. Salienta que incumbe ao Estado proteger contra as violações dos direitos humanos e dos 
trabalhadores, incluindo as cometidas pelas empresas, responsabilizar as empresas, fazer 
respeitar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva e garantir o acesso à 
justiça por parte das vítimas; exorta a Comissão a adotar medidas eficazes para tornar 
operacional o quadro da ONU intitulado "Proteger, Respeitar e Reparar", proposto por 
John Ruggie, Representante Especial da ONU para as Empresas e os Direitos Humanos;

19. Salienta que uma melhor execução dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos contribuirá para a consecução dos objetivos da UE em 
matéria de questões específicas de direitos humanos e normas fundamentais do trabalho; 
insta, pois, a UE a pugnar por um quadro jurídico internacional claro sobre as 
responsabilidades e obrigações das empresas em matéria de direitos humanos;

20. Saúda o facto de o número de empresas que divulgam informação sobre o seu 
desempenho em matéria ambiental, social e do seu próprio governo ter aumentado 
significativamente nos últimos anos; salienta, contudo, que as empresas que apresentam 
relatórios ainda constituem apenas uma pequena parte das empresas globais; faz notar que, 
se é verdade que a Diretiva 2003/51/CE relativa à modernização das contas assegura um 
nível mínimo de divulgação de indicadores chave de desempenho tanto financeiros como 
não financeiros, é também verdade que ela nada prevê quanto ao tipo de indicadores a 
incluir nos relatórios anuais; convida a Comissão a estudar eventuais medidas adicionais a 



PE498.150v02-00 6/7 AD\921560PT.doc

PT

nível europeu com vista a reforçar a divulgação de informação sobre o desempenho em 
matéria ambiental, social e de governação; 

21. Salienta que a assistência da UE aos governos de países terceiros para a aplicação de 
medidas de regulação social e ambiental juntamente com regimes de inspeção eficazes é 
um complemento necessário à promoção da responsabilidade social das empresas 
europeias a nível mundial;

22. Salienta que o investimento socialmente responsável é parte integrante do processo de 
execução da responsabilidade social das empresas no quadro de decisões de investimento; 
observa que, embora não exista presentemente uma definição universal de investimento 
socialmente responsável, este combina habitualmente os objetivos financeiros dos 
investidores com as suas preocupações com as questões sociais, ambientais, éticas e 
relativas ao governo das empresas; 

23. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a empreenderem iniciativas adicionais de política 
setorial tendo em vista a sensibilização em relação ao investimento socialmente 
responsável e o reforço do seu desenvolvimento, nomeadamente ponderando a formulação 
jurídica da fixação de normas mínimas em matéria de investimento socialmente 
responsável, especialmente no âmbito dos seus acordos de investimento e comércio com 
países em desenvolvimento; 

24. Nota que a responsabilidade social das empresas constitui um mecanismo pelo qual os 
empregadores podem apoiar os seus trabalhadores e as populações locais nos países em 
desenvolvimento e que ela pode assegurar que os ganhos são repartidos equitativamente 
de modo a desenvolver a prosperidade económica e social sustentável e fazer sair mais 
pessoas da pobreza, especialmente em tempos de crise financeira; lamenta que os 
protocolos de intervenção social apenas tenham presentemente caráter voluntário e exorta 
a Comissão a torná-los obrigatórios;

25. Preconiza a consulta e o envolvimento completos e ativos das organizações 
representativas, como os sindicatos, no desenvolvimento, funcionamento e 
acompanhamento dos processos e das estruturas de responsabilidade social das empresas, 
nomeadamente através do desenvolvimento contínuo das capacidades e qualificações dos 
trabalhadores por meio de ações de formação profissional e aprendizagem ao longo da 
vida, trabalhando com os empregadores no quadro de uma verdadeira parceria;
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