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Alteração 1
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Sustenta que a natureza voluntária da 
RSE deve voltar a ser uma 
característica-chave e que a Comissão 
deve distinguir mais claramente entre (1) 
o conceito de RSE original, isto é, uma 
ação filantrópica em que a empresa 
cumpre sua responsabilidade para com a 
sociedade, (2) a ação social das empresas, 
com base em leis, regras e normas 
internacionais, e (3) as ações antissociais 
das empresas, que violam leis, regras e 
normas internacionais e revestem um 
cariz explorador por natureza, como, por 
exemplo, nos casos do trabalho infantil ou 
forçado; lamenta que estes três aspetos 
sejam repetidamente objeto de amálgama 
no debate da RSE; condena 
veementemente a ação antissocial das 
empresas e considera que há que exercer 
uma maior pressão, de forma a obrigar os 
países a transpor padrões internacionais 
para a legislação nacional e a proceder à 
sua aplicação; elogia expressamente as 
empresas – em especial as PME – pelo 
seu trabalho filantrópico voluntário que 
se traduz na RSE – e considera que há 
que apoiar e promover este aspeto; 
entende que, numa sociedade livre, as 
empresas não devem ser obrigadas a 
dedicarem-se às boas obras;

Or. de

Alteração 2
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende 
veementemente a responsabilidade social 
das empresas (RSE); salienta que muitas 
empresas – especialmente as PME – estão 
a dar um excelente exemplo nesta 
matéria;

Or. de

Alteração 3
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE); realça que sempre que uma 
empresa assume a responsabilidade para 
com a sociedade, o meio ambiente e os 
trabalhadores gera uma situação de 
vantagem a todos os níveis, a qual 
contribui para aumentar a base de 
confiança necessária ao sucesso 
económico; considera que tornar a RSE 
parte da estratégia de responsabilidade 
empresarial sustentável é do interesse das 
empresas e da sociedade;

Or. de

Alteração 4
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Realça que a atual crise económica 
mundial resultou de erros fundamentais 
no que respeita à transparência, à 
responsabilidade e à visão de curto prazo; 
salienta que a UE tem o dever de 
assegurar que esses ensinamentos foram 
retirados não só pelos bancos mas 
também por todas as empresas; saúda a 
intenção da Comissão de realizar inquéritos 
Eurobarómetro sobre a confiança nas 
empresas; considera que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica; insta a que os 
resultados sejam objeto de debates 
exaustivos e que sejam tidos em conta 
pelas partes interessadas;

Or. en

Alteração 5
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) vinculativa e devidamente aplicada 
pode contribuir plenamente para restaurar a 
confiança perdida, aspeto absolutamente 
necessário para a recuperação económica 
sustentável;

Or. en

Alteração 6
Philippe Boulland



PE501.898v01-00 6/25 AM\920994PT.doc

PT

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro 
sobre a confiança nas empresas; 
defende que a responsabilidade social 
das empresas (RSE), quando aplicada 
por todas as empresas e não apenas 
pelas maiores, pode contribuir 
plenamente para restaurar a confiança 
perdida, aspeto absolutamente 
necessário para a recuperação 
económica;

Or. fr

Alteração 7
Kinga Göncz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica e pode atenuar 
com sucesso as consequências sociais da 
crise económica;

Or. en

Alteração 8
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

1. Saúda a intenção da Comissão de 
realizar inquéritos Eurobarómetro sobre a 
confiança nas empresas; defende que a 
responsabilidade societal das empresas 
(RSE) pode contribuir plenamente para 
restaurar a confiança perdida, aspeto 
absolutamente necessário para a 
recuperação económica;

Or. fr

Alteração 9
Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas 
privadas e voluntárias no domínio da 
RSE, definindo princípios mínimos para 
garantir a coerência, a relevância, o 
contributo de múltiplos intervenientes e a 
transparência;

2. Salienta que o aprofundamento da RSE 
se deveria basear, sobretudo, na 
autorregulação e na auto-organização do 
mercado; ao mesmo tempo, sublinha que 
a administração pública deveria prestar o 
seu apoio através da criação de condições 
adequadas para a cooperação em matéria 
de RSE e da disponibilização de 
ferramentas e instrumentos adequados, 
como, por exemplo, um sistema de 
incentivos;

Or. pl

Alteração 10
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 

2. Entende que a corregulação e a 
autorregulação podem apoiar as atuais 
iniciativas privadas e voluntárias no 
domínio da RSE de molde a garantir a 
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podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para
garantir a coerência, a relevância, o 
contributo de múltiplos intervenientes e a 
transparência;

coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

Or. de

Alteração 11
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

2. Salienta que as atividades filantrópicas 
inerentes à RSE têm, por princípio, de ser 
voluntárias; apoia, e está determinado a
salvaguardar, as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE; 
considera que princípios mínimos para a 
RSE, elaborados numa base voluntária, 
poderiam ser úteis para garantir a 
coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

Or. de

Alteração 12
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada no que toca aos 
requisitos sociais e ambientais, duas das
áreas abrangidas pela RSE, mas considera 
que podem apoiar as atuais iniciativas 
privadas e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, o contributo de múltiplos 
intervenientes e a transparência e 
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facilitando a criação de organismos de 
controlo especializados em RSE;

Or. fr

Alteração 13
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação podem substituir uma 
regulação em todas as áreas abrangidas 
pela RSE, e considera que as atuais 
iniciativas privadas e voluntárias no 
domínio da RSE podem definir princípios 
mínimos para garantir a coerência, a 
relevância, o contributo de múltiplos 
intervenientes e a transparência;

Or. en

Alteração 14
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, tais como as práticas 
laborais e de emprego, os direitos 
humanos, as práticas ambientais, mas 
considera que devem tornar-se 
vinculativas e, por conseguinte, alargar de 
forma eficaz as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos 
fundamentais para garantir a coerência, a 
relevância, o contributo de múltiplos 
intervenientes e a transparência;
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Or. en

Alteração 15
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência;

2. Salienta que a corregulação e a 
autorregulação não podem substituir uma 
regulação adequada em todas as áreas 
abrangidas pela RSE, mas considera que 
podem apoiar as atuais iniciativas privadas 
e voluntárias no domínio da RSE, 
definindo princípios mínimos para garantir 
a coerência, a relevância, o contributo de 
múltiplos intervenientes e a transparência; 
considera que a autorregulação deve 
incluir disposições para o "acesso a 
medidas de reparação", em consonância 
com o "pilar três" dos Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos;

Or. en

Alteração 16
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que é vital garantir a 
realização adequada de concursos para 
contratos de prestação de serviços e o 
cumprimento dos princípios da 
concorrência leal no mercado único 
através da inclusão de critérios sociais na 
adjudicação de contratos com a maior 
transparência, juntamente com cláusulas 
da OIT, enquanto condição essencial, a 
fim de assegurar um valor social 
vantajoso para as atividades de RSE; 
entende que tal pode também incentivar a 
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indústria a empenhar-se mais adequada e 
eficazmente no domínio da RSE;

Or. ro

Alteração 17
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Rejeita a ideia de as pequenas 
empresas serem menos responsáveis do 
que as grandes apenas por não possuírem 
uma infraestrutura separada de RSE; 
considera que qualquer nova proposta 
legislativa apresentada relativamente à 
RSE deve estabelecer limiares razoáveis 
que tenham em conta as necessidades das 
pequenas empresas; solicita, contudo, que 
a ação europeia assente na experiência da 
Itália, no que toca às Câmaras de 
Comércio regionais, e na de França, no 
que respeita às suas caixas de aforro 
(Cordé Initiative), a fim de reforçar a 
sensibilização e a visibilidade 
relativamente ao contributo das pequenas 
empresas através da criação de 
agrupamentos de pequenas empresas por 
localidade ou por setor;

Or. en

Alteração 18
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" sobre RSE; considera que esta 
comunidade deve ser complementar a um 
código de boas práticas relativas à 

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" em matéria de ação social das 
empresas; considera que esta comunidade 
deve ser complementar a um código de 
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corregulação e à autorregulação, 
permitindo a todas as partes interessadas a 
participação num processo de 
aprendizagem coletivo, a fim de melhorar a 
eficiência e a responsabilização das 
iniciativas de RSE de múltiplos 
intervenientes;

boas práticas relativas à corregulação e à 
autorregulação, permitindo a todas as 
partes interessadas a participação num 
processo de aprendizagem coletivo, a fim 
de melhorar a eficiência e a 
responsabilização das iniciativas de 
múltiplos intervenientes;

Or. de

Alteração 19
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" sobre RSE; considera que esta 
comunidade deve ser complementar a um 
código de boas práticas relativas à 
corregulação e à autorregulação, 
permitindo a todas as partes interessadas a 
participação num processo de 
aprendizagem coletivo, a fim de melhorar a 
eficiência e a responsabilização das 
iniciativas de RSE de múltiplos 
intervenientes;

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" sobre RSE; considera que esta 
comunidade deve ser complementar e 
suplementar a um código de boas práticas 
relativas à corregulação e à autorregulação,
permitindo a todas as partes interessadas a 
participação num processo de 
aprendizagem coletivo, a fim de melhorar a 
eficiência e a responsabilização das 
iniciativas de RSE de múltiplos 
intervenientes;

Or. en

Alteração 20
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" sobre RSE; considera que esta 
comunidade deve ser complementar a um 
código de boas práticas relativas à 
corregulação e à autorregulação, 
permitindo a todas as partes interessadas a 

3. Acolhe com agrado a intenção da 
Comissão de lançar uma "comunidade de 
prática" sobre RSE; considera que esta 
comunidade deve ser complementar a um 
código de boas práticas relativas à 
corregulação e à autorregulação, 
permitindo a todas as partes interessadas a 
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participação num processo de 
aprendizagem coletivo, a fim de melhorar
a eficiência e a responsabilização das 
iniciativas de RSE de múltiplos 
intervenientes;

participação num processo de 
aprendizagem coletivo comum, a fim de
reforçar a eficiência e a responsabilização 
das iniciativas de RSE de múltiplos 
intervenientes;

Or. de

Alteração 21
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-Aa. Defende que a transparência e a 
credibilidade das ações de RSE pode ser 
asseguradas se forem estabelecido 
padrões mínimos; observa que as normas 
mínimas neste domínio devem, em 
qualquer caso, abranger a participação de 
representantes dos trabalhadores e dos 
sindicatos, juntamente com outras partes 
interessadas, no que se refere ao 
conteúdo, à aplicação, ao 
acompanhamento, à participação da 
cadeia de valor e à revisão independente 
do cumprimento de obrigações 
autoimpostas;

Or. de

Alteração 22
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; adverte para o facto de que a 
utilização do termo "não financeiras" 
não deve dissimular as verdadeiras 

4. Assume uma posição crítica face à
intenção da Comissão de apresentar uma 
proposta legislativa relativa à "divulgação 
de informações não financeiras" pelas 
empresas; considera inaceitável que as 
atividades filantrópicas voluntárias das 
empresas sejam objeto de comunicação 
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consequências financeiras para as 
empresas dos impactos a nível social, 
ambiental e sobre os direitos humanos;
apela à formulação de uma proposta 
ambiciosa que coloque a UE no centro 
das numerosas iniciativas internacionais 
atuais relativas à informação obrigatória 
sobre a sustentabilidade empresarial e que 
esteja totalmente em consonância com o 
objetivo de tornar os relatórios integrados, 
como desenvolvidos atualmente pelo 
Comité Internacional de Informação 
Integrada, na norma mundial até ao final 
da década;

obrigatória, uma vez que tal é contrário a 
uma sociedade livre e contribui para 
gerar burocracia e custos que podem 
comprometer seriamente o 
empenhamento voluntário –
especialmente em empresas com menos de 
500 trabalhadores; apela a uma distinção 
mais importante e a uma utilização mais 
cuidadosa do conceito de RSE, que 
significa, essencialmente, apoio informal 
e intuitivo a causas filantrópicas da RSE; 
saúda expressamente o objetivo de expor 
as violações dos direitos humanos e os 
esquemas ilícitos e insta os Estados a 
punir estas situações com o máximo 
rigor; considera que, por causa dos delitos 
de alguns, todas as empresas sejam 
atacadas e possam vir a ser sujeitas a 
sanções, sob a forma de requisitos de 
informação, com todo o trabalho 
suplementar e os custos daí decorrente;  
solicita à Comissão que elabore propostas 
diferenciadas;

Or. de

Alteração 23
Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; adverte para o facto de que a 
utilização do termo "não financeiras" não 
deve dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as empresas 
dos impactos a nível social, ambiental e 
sobre os direitos humanos; apela à 
formulação de uma proposta ambiciosa 
que coloque a UE no centro das 
numerosas iniciativas internacionais 
atuais relativas à informação obrigatória 

4. Concorda com o ponto de vista segundo 
o qual a problemática da "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas requer uma ponderação 
ulterior; salienta, porém, que, quaisquer 
que sejam as soluções, elas não deverão 
acarretar um aumento dos encargos 
administrativos, em especial para as 
PME; adverte para o facto de que a 
utilização do termo "não financeiras" não 
deve dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as empresas 
dos impactos a nível social, ambiental e 
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sobre a sustentabilidade empresarial e que 
esteja totalmente em consonância com o 
objetivo de tornar os relatórios integrados, 
como desenvolvidos atualmente pelo 
Comité Internacional de Informação 
Integrada, na norma mundial até ao final 
da década;

sobre os direitos humanos;

Or. pl

Alteração 24
Nadja Hirsch

Projecto de parecer
N.º 4 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; adverte para o facto de que a
utilização do termo "não financeiras" 
não deve dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as 
empresas dos impactos a nível social, 
ambiental e sobre os direitos humanos;
apela à formulação de uma proposta 
ambiciosa que coloque a UE no centro 
das numerosas iniciativas internacionais 
atuais relativas à informação obrigatória 
sobre a sustentabilidade empresarial e que 
esteja totalmente em consonância com o 
objetivo de tornar os relatórios integrados, 
como desenvolvidos atualmente pelo 
Comité Internacional de Informação 
Integrada, na norma mundial até ao final 
da década;

4. Apoia a intenção da Comissão de 
apresentar uma proposta legislativa relativa 
à "divulgação de informações não 
financeiras" pelas empresas, que permite à 
UE encorajar as empresas europeias a 
aplicar os princípios orientadores das 
Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos1 e o Pacto Global das Nações 
Unidas; considera que a proposta acima 
referida deve estar em consonância com o 
objetivo de tornar os relatórios integrados, 
como desenvolvidos atualmente pelo 
Comité Internacional de Informação 
Integrada; recorda, além disso, que os 
impactos da ação empresarial e o 
envolvimento social também podem ser 
medidos em termos financeiros;  

__________________

1 Relatório do Representante Especial do Secretário-
Geral sobre a questão dos direitos humanos e as 
sociedades transnacionais e outras empresas 
comerciais, John Ruggie, Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos 
Humanos, em execução do Quadro das Nações Unidas 
"Proteção, Respeito e Reparação", 21 de março de 
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2011.  

Or. xm

Alteração 25
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; adverte para o facto de que a 
utilização do termo "não financeiras" não 
deve dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as empresas 
dos impactos a nível social, ambiental e 
sobre os direitos humanos; apela à 
formulação de uma proposta ambiciosa 
que coloque a UE no centro das 
numerosas iniciativas internacionais 
atuais relativas à informação obrigatória
sobre a sustentabilidade empresarial e que 
esteja totalmente em consonância com o 
objetivo de tornar os relatórios integrados, 
como desenvolvidos atualmente pelo 
Comité Internacional de Informação 
Integrada, na norma mundial até ao final da 
década;

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
relativa à "divulgação de informações não 
financeiras" pelas empresas; adverte para o 
facto de que a utilização do termo "não 
financeiras" não deve dissimular as 
verdadeiras consequências financeiras para 
as empresas dos impactos a nível social, 
ambiental e sobre os direitos humanos; 
apela à formulação de uma proposta 
relativa à informação voluntária sobre a 
sustentabilidade empresarial, totalmente 
em consonância com o objetivo de tornar 
os relatórios integrados, como 
desenvolvidos atualmente pelo Comité 
Internacional de Informação Integrada, na 
norma mundial até ao final da década;

Or. en

Alteração 26
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; adverte para o facto de que a 
utilização do termo "não financeiras" não 
deve dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as empresas 
dos impactos a nível social, ambiental e 
sobre os direitos humanos; apela à 
formulação de uma proposta ambiciosa que 
coloque a UE no centro das numerosas 
iniciativas internacionais atuais relativas à 
informação obrigatória sobre a 
sustentabilidade empresarial e que esteja 
totalmente em consonância com o objetivo 
de tornar os relatórios integrados, como 
desenvolvidos atualmente pelo Comité 
Internacional de Informação Integrada, na 
norma mundial até ao final da década;

4. Apoia plenamente a intenção da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa à "divulgação de 
informações não financeiras" pelas 
empresas; congratula-se com o facto de 
esta proposta assentar numa ampla 
consulta pública, bem como numa série 
de seminários com as partes interessadas;
adverte para o facto de que a utilização do 
termo "não financeiras" não deve 
dissimular as verdadeiras consequências 
financeiras para as empresas dos impactos 
a nível social, ambiental e sobre os direitos 
humanos; apela à formulação de uma 
proposta ambiciosa que coloque a UE no 
centro das numerosas iniciativas 
internacionais atuais relativas à informação 
obrigatória sobre a sustentabilidade 
empresarial e que esteja totalmente em 
consonância com o objetivo de tornar os 
relatórios integrados, como desenvolvidos 
atualmente pelo Comité Internacional de 
Informação Integrada, na norma mundial 
até ao final da década;

Or. en

Alteração 27
Kinga Göncz

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão a abordar a 
questão da publicidade enganosa no que 
se refere aos impactos ambientais e 
sociais das operações das empresas no 
contexto da diretiva relativa às práticas 
comerciais desleais;

Or. en
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Alteração 28
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A.  Exorta a Comissão a propor, por 
conseguinte, um quadro legislativo claro e 
uma metodologia que tornem obrigatória 
a divulgação não-financeira por parte das 
grandes empresas europeias, 
especificando as informações mínimas a 
prestar (nomeadamente, dados 
ambientais, tendo em conta os custos do 
ciclo de vida, aspetos sociais, em 
particular o respeito pelos direitos 
humanos e a governação); faz notar que a 
informação a prestar deve também incluir  
as cadeias de subcontratação e de 
fornecimento; solicita a elaboração de 
disposições-quadro simplificadas que 
podem ser adotadas pelas PME;

Or. it

Alteração 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Solicita medidas imediatas a nível 
europeu para combater a prática 
inadmissível do “branqueamento 
ecológico”, que não só engana e induz em 
erro os consumidores, as autoridades e os 
investidores, mas também põe em causa a 
confiança na responsabilidade social 
enquanto instrumento eficaz para o 
crescimento inclusivo e sustentável;  

Or. it
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Alteração 30
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Condena a corrupção e a evasão fiscal 
das empresas; exorta a Comissão a 
colocar uma nova ênfase sobre estes 
temas no debate sobre a RSE, no âmbito 
da "boa governação";

5. Condena veementemente a corrupção e a 
evasão fiscal das empresas; recusa, no 
entanto, a inclusão destes dois crimes no 
conceito de RSE, visto que este conceito 
se prende com a ação filantrópica das 
empresas; rejeita categoricamente 
condenação generalizada das empresas; 
considera este aspeto uma estratégia 
injusta para aproveitar as violações da lei 
por um punhado de empresas, violações 
estas absolutamente condenáveis, como 
pretexto para impor uma obrigação geral 
de RSE; apela a uma abordagem mais 
objetiva e diferenciada no âmbito do 
debate;

Or. de

Alteração 31
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Condena a corrupção e a evasão fiscal 
das empresas; exorta a Comissão a colocar 
uma nova ênfase sobre estes temas no 
debate sobre a RSE, no âmbito da "boa 
governação";

5. Condena a corrupção e a evasão fiscal 
das empresas; considera que a 
transparência do setor empresarial tem 
igualmente de abranger as relações 
abertas e responsáveis das empresas 
dentro e fora da Europa; entende que as 
empresas responsáveis devem adotar uma 
forte posição pública contra a corrupção 
a todos os níveis e a qualquer momento; 
condena qualquer tentativa de contornar 
a tributação equitativa em todos os países 
em que as empresas operam; pensa que, 
tendo embora as empresas o dever de se 
expressar acerca das questões de interesse 
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público, incluindo os direitos humanos, as 
respetivas atividades de lóbi devem ser 
completamente transparentes e respeitar 
plenamente os princípios democráticos;
exorta a Comissão a colocar uma nova 
ênfase sobre estes temas no debate sobre a 
RSE, no âmbito da "boa governação";

Or. en

Alteração 32
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Condena a corrupção e a evasão fiscal 
das empresas; exorta a Comissão a colocar 
uma nova ênfase sobre estes temas no 
debate sobre a RSE, no âmbito da "boa 
governação";

5. Condena a corrupção e a evasão fiscal 
das empresas; exorta a Comissão a colocar 
uma nova ênfase sobre estes temas no 
debate sobre a RSE, no âmbito da "boa 
governação"; realça a importância de 
propiciar formações específicas em RSE 
nas universidades e nas escolas de 
comércio e de gestão;

Or. fr

Alteração 33
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-.A. Congratula-se com o debate na 
Comissão sobre os perigos do 
"branqueamento ecológico" e com a 
intenção da Comissão de ponderar a 
possibilidade de determinadas RSE 
conduzirem a publicidade enganosa; insta 
a Comissão a assegurar que sejam 
estabelecidos mecanismos de reclamação 
adequados, a fim de garantir que as 
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partes interessadas externas possam 
contestar, designadamente por via 
jurídica, se apropriado, a publicidade 
enganosa ou falsa e solicitar sanções 
eficazes, mormente correções e 
penalizações; entende que tal abordagem 
inclusiva e equilibrada pode inspirar a 
confiança de todas as partes interessadas 
e de todos os cidadãos em que as 
iniciativas da UE no setor da RSE sejam 
objetivas, corretas e credíveis; 

Or. en

Alteração 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apoia a proposta da Comissão no 
sentido de tornar obrigatório que os 
fundos de investimento e as instituições 
financeiras informem todos os seus 
clientes sobre os critérios de investimento 
ético ou responsável que norteiam a sua 
atividade ou sobre quaisquer normas ou 
códigos que respeitem; 

Or. it

Alteração 35
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que os esforços rigorosos 
em prol dos direitos humanos e a 
transparência são particularmente 
necessárias para assegurar a 
responsabilidade na cadeia de 
abastecimento, medir a pegada de 
sustentabilidade das empresas europeias e 
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combater a evasão fiscal e os fluxos de 
capitais ilícitos; afirma que os atuais 
debates parlamentares sobre o projeto de 
legislação da UE relativa à transparência 
na extração aplicável à indústria extrativa 
e à exploração florestal 
(2011/0307(COD)), a revisão da diretiva 
relativa ao branqueamento de capitais e a 
anunciada proposta de legislação sobre a 
apresentação de relatórios não 
financeiros constituem oportunidades 
para melhorar a transparência das 
empresas no cumprimento destes 
objetivos;

Or. en

Alteração 36
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer 
um vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação 
empresarial se a RSE for integrada 
sistematicamente nas empresas, na 
elaboração das suas estratégias 
financeiras quotidianas; considera que a 
Comissão deve explorar a possibilidade de 
assegurar que a estratégia de RSE seja 
acordada a nível dos conselhos de 
administração.

6. Salienta que a responsabilidade social 
das empresas não deve ser reduzida a uma 
ferramenta de comercialização e que a 
única maneira de desenvolver todas as 
suas potencialidades consiste em fazer 
com que a RSE seja incorporada na 
estratégia global da empresa, 
implementado e traduzida na realidade 
das operações quotidianas;

Or. de

Alteração 37
Thomas Mann

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer 6. Afigura-se útil que o estabelecimento 
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um vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas;
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a 
estratégia de RSE seja acordada a nível 
dos conselhos de administração.

do vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial
seja alcançado de forma a que a RSE
passe a ser integrada sistematicamente nas 
empresas e a afetar as suas estratégias 
financeiras quotidianas; considera que
deveriam ser decididas mais estratégias de 
RSE a nível dos conselhos de 
administração.

Or. de

Alteração 38
Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas;
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração.

6. Salienta que se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial,
se, entre outros aspetos, a RSE for 
integrada nas empresas, na elaboração das 
suas estratégias financeiras quotidianas;
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração.

Or. pl

Alteração 39
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas; 
considera que a Comissão deve explorar a 

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for obrigatória e integrada 
sistematicamente nas empresas, na 
elaboração das suas estratégias financeiras 
quotidianas; considera que a Comissão 
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possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração.

deve explorar a possibilidade de assegurar 
que a estratégia de RSE seja acordada a 
nível dos conselhos de administração.

Or. en

Alteração 40
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas; 
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração.

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas; 
considera que a Comissão deve encorajar 
a que a estratégia de RSE seja acordada a 
nível dos conselhos de administração.

Or. en

Alteração 41
Richard Howitt

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas; 
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração.

6. Salienta que só se poderá estabelecer um 
vínculo entre boa responsabilidade 
empresarial e boa governação empresarial 
se a RSE for integrada sistematicamente 
nas empresas, na elaboração das suas 
estratégias financeiras quotidianas; 
considera que a Comissão deve explorar a 
possibilidade de assegurar que a estratégia 
de RSE seja acordada a nível dos conselhos 
de administração das empresas; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
introduzirem códigos de boas práticas 
empresariais que reflitam a importância 
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da responsabilidade generalizada nas 
empresas e estabeleçam uma ligação 
sólida entre o desempenho das empresas a 
nível ambiental, social e em matéria de 
direitos humanos e os seus resultados 
financeiros.

Or. en


