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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a responsabilidade social das empresas (RSE) é um conceito segundo o 
qual as empresas têm em conta preocupações sociais e ambientais na sua estratégia 
empresarial e na sua interacção com as partes interessadas,

B. Considerando que a RSE representa uma componente essencial do modelo social europeu,

C. Considerando que a RSE pode contribuir para o respeito dos direitos humanos nos países 
em desenvolvimento,

D. Considerando que a RSE é um dos instrumentos que podem ser utilizados para combater o 
trabalho não declarado e a evasão fiscal,

E. Considerando que os sindicatos têm um papel fundamental a desempenhar no que respeita 
à responsabilidade social das empresas,

1. Considera que a RSE é uma ferramenta eficaz para melhorar a competitividade, a 
segurança no trabalho e o ambiente de trabalho;

2. Solicita que se inste as empresas a aplicarem o princípio da RSE para salvaguardar a 
integridade física, a segurança, o bem-estar físico e psíquico, os direitos laborais e os 
direitos humanos dos seus trabalhadores;

3. Salienta que a RSE deve ser aplicada a novos domínios, tais como a organização do 
trabalho, a igualdade de oportunidades e a inclusão social;

4. Solicita uma confirmação legislativa das medidas em matéria de RSE sempre que estas 
tenham sido aplicadas por várias empresas;

5. É de opinião de que a tónica deve ser colocada na participação de todas as partes 
interessadas na empresa e na sensibilização dos consumidores;

6. Considera que o diálogo social e os conselhos de empresa europeus têm desempenhado 
um papel construtivo no desenvolvimento de boas práticas no domínio da RSE;

7. Congratula-se com a promoção da RSE a nível internacional e insta a Comissão a 
promover uma melhor integração da RSE nas suas políticas comerciais, bem como a 
elaborar regras mais vinculativas para as empresas europeias que operam nos países em 
desenvolvimento, quer directamente quer através de subcontratantes;

8. Está firmemente convencido de que se deve dedicar mais atenção à responsabilidade 
social das empresas nas Directrizes Europeias para o Emprego.


