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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a dimensão externa da política social e a promoção de normas laborais e sociais e 
da responsabilidade social das empresas europeias
(2010/2205(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 6.º e 21.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 7.º, 9.º, 145.º a 161.º, 206.º a 209.º e 215.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 5.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 21.º, 23.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 31.º, 
32.º, 33.º, 34.º e 36.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e outros 
instrumentos das Nações Unidas relativos aos direitos humanos, nomeadamente o Pacto 
sobre direitos civis e políticos (1966) e o Pacto sobre os direitos económicos, sociais e 
culturais (1966), a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965), a Convenção para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres 
(1979), e a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989),

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, em particular os seus artigos 5.º, 6.º e 19.º,

– Tendo em conta a Convenção Europeia relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador 
Migrante,

– Tendo em conta as convenções da Organização Internacional do Trabalho, 
nomeadamente as oito convenções fundamentais sobre liberdade de associação e 
reconhecimento efectivo do direito à negociação colectiva (Convenções n.ºs 87 e 98), 
sobre a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório (Convenções 
n.ºs 29 e 105), sobre a eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão 
(Convenções n.ºs 100 e 111) e sobre a abolição efectiva do trabalho infantil (Convenções 
n.ºs 138 e 182),

– Tendo igualmente em conta as seguintes Convenções da OIT: OIT-94, Cláusulas 
Laborais (Contratos de Direito Público); OIT-117, Política Social (objectivos e normas de 
base), especialmente a Parte IV; OIT-154, Negociação colectiva,

– Tendo em conta a Agenda do Trabalho Digno da OIT e o Pacto Mundial para o Emprego 
da OIT, aprovado por consenso global em 19 de Junho de 2009, na Conferência 
Internacional do Trabalho,

– Tendo em conta o Acordo de Marraquexe que cria a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), bem como a declaração adoptada aquando da quarta conferência ministerial que 
teve lugar em Novembro de 2001, em Doha, nomeadamente o seu n.º 31,

– Tendo em conta o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, nomeadamente o seu 
artigo 1.º, alínea d) do n.º 2, o denominado “MODO 4”,



PE454.428v01-00 4/14 PR\841024PT.doc

PT

– Tendo em conta o relatório da Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da 
Globalização intitulado “Por uma globalização justa: criar oportunidades para todos”,1

– Tendo em conta a declaração dos líderes do G20 na cimeira realizada em Pittsburgh, em 
24 e 25 de Setembro de 2009,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 546/20092,

– Tendo em conta a Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços3 (Directiva Trabalhadores Destacados - DTD),

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Setembro de 1996, sobre a Comunicação da 
Comissão relativa à tomada em consideração do respeito dos princípios democráticos dos 
direitos humanos nos acordo entre a Comunidade e os países terceiros 
(COM(1995)0216)4, bem como a sua resolução de 14 de Fevereiro de 2006 sobre a 
cláusula relativa aos direito humanos e à democracia nos acordos da União Europeia5,

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Outubro de 2001 sobre a abertura e a 
democracia no comércio internacional6, na qual solicita que as normas sociais 
fundamentais da Organização Mundial do Trabalho (OIT) sejam respeitadas pela OMC, 
bem como a aceitação pela União Europeia das decisões da OIT, incluindo eventuais 
pedidos de sanções, ligados a graves violações das normas sociais fundamentais,

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de Maio de 2007 intitulada “Promover um trabalho 
digno para todos”7, na qual solicita a inclusão de normas sociais, a título de promoção do 
trabalho digno, nos acordos comerciais da União Europeia, nomeadamente nos acordos 
bilaterais,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Novembro de 2005 sobre a dimensão social da 
globalização8,

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Julho de 2005 sobre a exploração das crianças 
dos países em desenvolvimento, com especial destaque para o trabalho infantil9,

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

                                               
1 Genebra, OIT, 2004.
2 JO L 48 de 22.2.2008, p. 82.
3 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 320 de 28.10.1996, p. 261.
5 JO C 290 E, de 29.11.2006, p. 107.
6 JO C 112E de 9.5.2002, p. 326.
7 JO C 102 E de 24.4.2008, p.321.
8 JO C 280 E de 18.11.2006, p. 65.
9 JO C 157 E de 6.7.2006, p. 84.
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desenvolvimento1,

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Maio de 2007 sobre a Europa global - aspectos 
externos da competitividade2, em resposta à Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, intitulada "Europa Global: competir a nível mundial. Uma 
contribuição para a Estratégia do Crescimento e do Emprego (COM(2006)0567),

– Tendo em conta as suas resoluções sobre os acordos de parceria económica com as 
regiões e Estados ACP, nomeadamente as de 26 de Setembro de 20023, 23 de Maio de 
20074 e de 12 de Dezembro de 20075,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 14 de Junho de 2010, sobre o trabalho 
infantil6,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 16 de Setembro de 2010 sobre 
“Um mundo em mutação: um desafio para a UE”,

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “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 a Comunicação da Comissão intitulada "Comércio, crescimento e 
questões internacionais - A política comercial como um elemento central da estratégia da 
UE para 2020" (COM(2010)0612),

– Tendo em conta o sistema de preferências generalizadas (SPG), em vigor desde 1 de 
Janeiro de 2006, que concede o acesso isento de direitos ou reduções pautais a um maior 
número de produtos e inclui igualmente um novo incentivo em prol dos países 
vulneráveis que se debatem com necessidades comerciais, financeiras ou de 
desenvolvimento específicas,

– Tendo em conta todos os acordos concluídos entre a União Europeia e países terceiros,

– Tendo em conta, nomeadamente, o Acordo de Parceria entre os membros do grupo dos 
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e a União Europeia, assinado em 
Cotonu em 23 de Junho de 2000 e os respectivos textos de revisão de 2005 e 2010,

– Tendo em conta a conclusão das negociações relativas à assinatura do Acordo Comercial 
Multilateral entre a União Europeia, a Colômbia e o Peru,

                                               
1 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 865.
2 JO C 102 E de 24.4.2008, p.128.
3 JO C 273 E de 14.11.2003, p. 305.
4 JO C 102 E de 24.4.2008, p.301.
5 JO C 323 E de 18.12.2008, p. 361.
6 Conclusões do Conselho de 14.6.2010 sobre o trabalho infantil, 10937/1/10.
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– Tendo em conta a audição "Aplicação das Normas Sociais e Ambientais nas Negociações 
Comerciais", realizada em 14 de Janeiro de 2010 pelo Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, o parecer 
da Comissão do Desenvolvimento e o parecer da Comissão do Comércio Internacional 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que a credibilidade e a reputação da União são resultado da prática nos 
Estados-Membros e constituem requisitos decisivos da União Europeia nas negociações 
em matéria de relações comerciais com países terceiros,

B. Considerando que a protecção dos activistas sindicais constitui uma obrigação para todos 
os Estados-Membros e para todos os outros Estados que ratificaram a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas,

C. Considerando que as convenções essenciais da OIT são reconhecidas internacionalmente 
como base para um comércio internacional equitativo e que, lamentavelmente, nem todos 
os Estados-Membros as respeitam integralmente,

D. Considerando que é do interesse da União concluir acordos comerciais bilaterais 
vantajosos para a União e para os parceiros comerciais, desde que ambas as partes 
respeitem os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem,

E. Considerando que a atitude de todos os Estados-Membros deve reflectir inequivocamente 
os princípios do modelo social europeu sempre que estejam em causa questões sociais e a 
cooperação entre os Estados-Membros com base no método aberto de coordenação,

F. Considerando que os Estados Unidos – o autoproclamado principal guardião da 
democracia no mundo – apenas ratificaram duas das oito convenções fundamentais da 
OIT, nomeadamente, a Convenção 105 relativa à abolição do trabalho forçado e a 
Convenção 182 relativa à interdição das piores formas de trabalho das crianças,

G. Considerando que alguns países em desenvolvimento afirmam sentir-se pressionados a 
abandonar a sua vantagem comparativa quando a União exige a observância das normas 
internacionais do trabalho,

H. Considerando que alguns Estados não membros procuram aplicar o MODO 41 quando 
negoceiam acordos comerciais com a UE,

I. Considerando que muitas são as vozes que afirmam que os códigos de responsabilidade 
social das empresas (RSE) não constituem garantia suficiente de que as acções e o 
comportamento das empresas multinacionais são compatíveis com os documentos não 
vinculativos em matéria de responsabilidade social das empresas,

J. Considerando que a adopção de uma directiva que regule a responsabilidade social das 
empresas e obrigue à sua observância deve tornar-se uma realidade ao nível da UE,

                                               
1 OMC: GATS, Artigo 1.º, n.º 2), alínea d) = MODO 4.
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K. Considerando que a globalização facilita a livre circulação das empresas, nomeadamente 
das empresas multinacionais, entre os Estados-Membros e até para países parceiros,

L. Considerando que o papel da OIT foi significativamente enfraquecido nos últimos anos, 
limitando-se, normalmente, à adopção de declarações que não são respeitadas,

M. Considerando que importa lembrar o respeito incondicional do direito de associação e de 
efectiva negociação colectiva,

N. Considerando que a agenda do trabalho digno deve ser promovida,

O. Considerando que deve igualmente ser promovida a igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres,

Princípios gerais

1. Lembra que a UE pretende assumir a liderança a nível mundial em matéria de política 
social, mediante a promoção, à escala mundial, de objectivos sociais; sublinha o 
importante papel conferido ao Parlamento Europeu pelo Tratado de Lisboa, que reforça 
significativamente a sua influência;

2. Lembra igualmente a necessidade de ter em conta, na análise das políticas e objectivos da 
União, a cláusula social horizontal do artigo 9.º do TFUE; por exemplo, no que respeita 
ao artigo 46.º e 49.º do TFUE ou à política comercial da UE, a União não pode ignorar 
requisitos de interesse geral1;

3. Lembra ainda que o artigo 7.º do TFUE exige coerência entre as políticas da UE e que o 
legislador tenha em conta todos os objectivos da UE e actue de acordo com o princípio da 
atribuição de competências, o que significa que, na adopção de um acto com uma base 
jurídica específica, há que estabelecer o justo equilíbrio entre os diferentes objectivos 
e/ou interesses2;

4. Chama a atenção para as práticas existentes em alguns Estados-Membros que são 
incompatíveis com as convenções essenciais da OIT, nomeadamente no que respeita à 
criação de barreiras à liberdade de associação e à negociação colectiva, quer incentivando 
um falso trabalho independente, quer forçando os indivíduos a renunciar às convenções 
colectivas;

Cooperação internacional – aliança social

5. Lembra que a UE é considerada em todo o mundo como um íman e um parceiro 
atractivo, devido à sua combinação única de dinamismo económico com um modelo 
social;

6. Salienta que o modelo social europeu apresenta a igualdade de oportunidades na 
educação e no mercado de trabalho, bem como o acesso equitativo aos serviços sociais, 

                                               
1 Parecer do Serviço Jurídico do PE sobre o âmbito de aplicação do artigo 9.º do TFUE (disposição social 
horizontal) solicitado pelo Presidente da Comissão EMPL (SJ-00004/10), ponto 15.
2 Idem, n.º 8.
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como os principais sustentáculos do êxito económico;

7. Insiste em que a credibilidade e a reputação da União Europeia não podem ser ameaçadas 
por discrepâncias entre as palavras e os actos dos Estados-Membros e da própria União 
Europeia;

8. Sugere a construção de uma nova aliança social que destaque a importância dos assuntos 
sociais e se concentre na aplicação de soluções pragmáticas e sustentáveis; sublinha, a 
este propósito, a importância de sensibilizar os parceiros sociais para os seus direitos e 
obrigações;

9. Defende que a União não deve concluir acordos comerciais com países que tenham 
instalações de produção em zonas francas industriais para a exportação e, 
simultaneamente, considera excepcionalmente alarmante o número crescente de 
trabalhadores temporários e a sua exploração nas zonas industriais de alguns 
Estados-Membros;

10. Apoia a criação de instrumentos para um diálogo sustentável com países parceiros que se 
baseie no respeito mútuo e vise o desenvolvimento dos recursos dos países parceiros;

11. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que cooperem com os países parceiros para 
tornar a igualdade entre homens e mulheres uma realidade dentro e fora da União;

12. Solicita ainda à Comissão e aos Estados-Membros que procurem erradicar a 
discriminação contra as pessoas com deficiência e contra outros grupos vulneráveis, 
dentro e fora da União;

13. Sublinha que a despesa da União no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, de 
acordos de associação ou de estabilidade e de acordos comerciais proporciona 
oportunidades únicas de ajudar os países parceiros a criar estruturas viáveis de educação e 
assistência social que reforçam a segurança social e, em consequência, o bem-estar;

14. Insta à criação de lugares de adidos sociais no novo Serviço Europeu para a Acção 
Externa, a fim de aumentar a sua eficácia na área da política social e, em especial, para 
assegurar que o “trabalho digno para todos” constitui um objectivo político central;

15. Lembra que as actuais práticas da OMC beneficiam mais os países desenvolvidos do que 
os países em desenvolvimento e agravam a desconfiança destes últimos em relação à 
utilidade desta organização;

16. Lembra que o enfraquecimento do modelo social europeu a favor da competitividade e de 
alegadas vantagens económicas é inaceitável e que, ademais, esta prática reforça 
justificadas objecções levantadas pelos países parceiros durante as negociações com a 
União;

Direitos dos trabalhadores e condições de trabalho

17. Insta os Estados-Membros a respeitar e a promover as normas laborais essenciais da OIT;
requer que o respeito dos direitos dos trabalhadores constitua uma condição prévia 
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indispensável para a conclusão de acordos comerciais equitativos e mutuamente 
benéficos;

18. Considera que a responsabilidade social das empresas constitui uma forma útil, ainda que 
não vinculativa, de comportamento das empresas multinacionais; recomendar um maior e 
mais bem orientado desenvolvimento da responsabilidade social das empresas, por 
intermédio, nomeadamente, da norma ISO 26000;

19. Entende que as políticas da União deveriam concentrar-se nos indivíduos, bem como nas 
instituições, no que respeita ao desenvolvimento do capital humano e às reformas do 
mercado de trabalho;

20. Expressa preocupação em relação à prática de alguns países terceiros que utilizam o 
processo do MODO 4 nas suas actividades comerciais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a que procurem estruturar a migração internacional de uma forma que 
evite a exploração e a fuga de cérebros;

21. Apoia iniciativas tendentes a reforçar o desenvolvimento do diálogo e da cooperação 
entre os parceiros sociais nos países parceiros e solicita à Comissão que aprofunde os 
programas existentes;

22. Recorda as orientações da UE relativas a diversas questões de direitos humanos, que 
constituem um sinal político forte de que estas questões são prioritárias para a União;
solicita ao Conselho que adopte orientações similares baseadas nas quatro convenções 
essenciais da OIT, a utilizar como um instrumento pragmático da UE que contribui para o 
progresso da política social externa da União;

Governação económica mundial

23. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que integrem as políticas social e de 
emprego como prioridade em todas as negociações relativas a estruturas de governação 
económica mundial e nos diálogos macroeconómicos;

24. Solicita à Comissão que formule uma recomendação a favor da aplicação e da ratificação 
das convenções da OIT, a fim de reforçar os direitos dos trabalhadores e de melhorar as 
condições de trabalho na União e nos países parceiros, tendo em vista uma globalização 
equitativa e inclusiva, através de uma maior coerência da dimensão externa das políticas 
económicas e sociais dos Estados-Membros; no mesmo sentido, convida a Comissão a 
incentivar os Estados-Membros a procederem a análises regulares que examinem as 
implicações das respectivas políticas económicas, sociais e comerciais;

o

o            o

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A dimensão externa da política social inclui actividades e iniciativas da UE destinadas a 
promover normas laborais e sociais em países terceiros.
Embora a Estratégia de Lisboa já conferisse e a Estratégia UE 2020 confira à política social 
um relevo sem precedentes, as questões de competitividade e os factores económicos 
continuam a ter prioridade em relação às questões sociais.

As normas laborais essenciais estão contidas nas oito convenções da OIT relativas à liberdade 
de associação e de negociação colectiva, à eliminação do trabalho forçado e obrigatório, à 
eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão e à abolição do trabalho 
infantil. Decorre claramente, não apenas destas convenções, mas também do relatório da 
Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização, a necessidade de transformar o 
estreito enfoque nos mercados no interesse mais geral nas pessoas, ou seja, num enfoque na 
protecção dos direitos dos trabalhadores e no primado do direito do trabalho. Para negociar 
com a UE, os países terceiros devem respeitar as normas acima referidas. Esta é uma condição 
sem a qual são impossíveis quaisquer negociações com países terceiros. A política comercial 
não pode ignorar o desrespeito dos direitos dos trabalhadores, pelo que a sociedade apenas 
pode continuar a desenvolver-se se estes obstáculos forem eliminados.

Ao adoptar normas laborais, a UE está a apoiar a oportunidade de homens e mulheres 
conseguirem um trabalho digno e produtivo, em condições de liberdade, igualdade, segurança 
e dignidade. No actual contexto de globalização, as normas laborais internacionais constituem 
a garantia de que o crescimento da economia global será benéfico para todos.

As normas laborais internacionais devem, antes de mais, assegurar o desenvolvimento das 
pessoas enquanto seres humanos. As pessoas não são mercadorias cujo preço possa ser 
negociado. O trabalho faz parte da nossa vida quotidiana e é fundamental para a dignidade, o 
bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. Estes valores devem constituir os principais 
objectivos do desenvolvimento económico. As normas laborais internacionais serão, então, 
utilizadas para garantir que o desenvolvimento económico continue a estar muito centrado na 
melhoria da vida e da dignidade humanas e não na determinação das condições e dos direitos 
dos trabalhadores.

Ao avaliar a situação dos países com os quais faz sentido negociar, devemos basear-nos na 
política social da UE e nas garantias constantes da Carta Social Europeia.
A política social da UE para países terceiros deve ser coerente, pragmática, uniforme e 
profissional. Neste contexto, a relação com a OIT e com a OMC desempenha um papel
crucial e deve ser mais equilibrada. O facto paradoxal é que quanto mais influência a UE tiver 
sobre as convenções da OIT, menos estas convenções são ratificadas. No caso da OMC, é 
necessário reforçar a relação entre negociações comerciais e normas sociais.

Na viragem do século, a UE mudou de uma estratégia vinculatória em matéria de dimensão 
externa da política social para uma abordagem não vinculatória, isto é, deixou de procurar 
vincular as normas sociais aos acordos comerciais para passar a concentrar-se na cooperação e 
no diálogo internacionais.

A UE utiliza diferentes tipos de instrumentos para aplicar a política social em países terceiros.
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Dispõem de instrumentos vinculativos, não vinculativos e financeiros. A utilização destes 
instrumentos constitui a prova de que a UE espera um determinado comportamento das 
relações com os seus parceiros comerciais. Contudo, o principal “escolho” é a implementação 
destes instrumentos e a sua aplicação nos países parceiros. Nestas circunstâncias, é 
fundamental que a UE se concentre mais na sua implementação e aplicação, especialmente no 
que respeita às convenções da OIT e aos princípios da responsabilidade social das empresas.
Com frequência, é o ordenamento jurídico do país terceiro que dificulta a sua aplicação;
contudo, a pouca vontade política e a pressão económica a nível interno também influenciam 
o processo. Outro factor importante é a ignorância dos trabalhadores acerca dos seus direitos.

A selecção dos instrumentos a utilizar pela UE nos diferentes países é influenciada pela 
localização geográfica destes países, pela sua relação com a UE e, sobretudo, pela fase em 
que se encontram as negociações com vista à sua eventual adesão à UE. Outro factor 
importante é a situação económica do país e a sua posição em termos de competição 
económica a nível mundial. É um facto que quanto mais próximo da UE um determinado país 
estiver, mais estreitas são as suas relações económicas e políticas com a União e maior é a 
influência da União sobre esse país.

A UE recorre cada vez mais a instrumentos não vinculativos, assentes no diálogo e em 
recomendações (responsabilidade social das empresas, agenda do trabalho digno) e, por 
conseguinte, sem carácter normativo. Pretende-se, com estes instrumentos, mudar o 
comportamento de um país a partir de uma análise das suas opções. Os instrumentos 
vinculativos, como a legislação da UE e regulamentações diversas (acordos de comércio livre, 
convenções da OIT, políticas comerciais da OMC), têm implicações jurídicas, podendo os 
países ser penalizados pela sua violação. Em consequência, a sua utilização é por vezes 
questionável. Em contrapartida, os instrumentos financeiros incluem subvenções, assistência 
técnica e fundos, como o FEG, que permitem desenvolver o comportamento pretendido. A 
assistência técnica é prestada, por exemplo, a países que preparam a sua adesão á UE e 
assume a forma de assistência à adaptação das respectivas legislações às normas da União, 
nomeadamente através da formação em vários domínios (ETF).

A China e outras economias asiáticas emergentes estão a assumir uma importância crescente 
em termos de investimentos estrangeiros. Todavia, este fenómeno está associado ao risco de 
estes países e as suas empresas exportarem normas laborais menos rigorosas. Não podemos 
permitir que países terceiros que pretendem concluir acordos comerciais com a UE ignorem 
regras que são vinculativas na UE.

A UE deve estar atenta a processos do tipo MODO 4. Este processo permite que as empresas 
internacionais utilizem a sua própria mão-de-obra num país estrangeiro em que a empresa 
esteja activa, restringindo, assim, os direitos dos trabalhadores do país de acolhimento. Na 
realidade, este processo promove o dumping social, fenómeno a que a UE se opõe 
firmemente. Não é, pois, possível aceitar o MODO 4 e fenómenos similares em quaisquer 
negociações.

A UE desfruta de uma boa reputação em termos de diálogo internacional sobre questões 
sociais. Neste contexto, é considerada um parceiro sensível e de confiança, reputação que 
deve ser utilizada para realizar os objectivos mais ambiciosos estabelecidos pela UE. Um 
desses objectivos é a construção de uma abordagem coerente, integrada e profissional da 
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dimensão externa da política social da União. O principal papel é desempenhado pela 
coordenação no seio do Parlamento Europeu, mas também com a Comissão Europeia e com o 
recém-criado Serviço de Acção Externa.

A próxima etapa deve consistir na criação de algum tipo de aliança social no âmbito e através 
da qual a UE possa disseminar normas laborais rigorosas. A China constitui um claro exemplo 
de um país que está a adquirir rapidamente o estatuto de actor incontornável na Ásia. A sua 
importância não cessa de aumentar; contudo, para os chineses, o domínio das normas laborais 
tem conotações essencialmente negativas. Não obstante, não há qualquer razão para não se 
utilizar as relações historicamente boas com a China e não estabelecer uma aliança social com 
a China. A cooperação supramencionada com ONG como a OIT e a OMC deve igualmente 
ser reforçada. É necessário adoptar uma abordagem equilibrada, a fim de evitar que, devido 
aos estreitos laços entre a OIT e a UE, a OIT seja vista como um mero instrumento da UE. Já 
foi referida a necessidade de um vínculo mais forte entre negociações comerciais e normas 
sociais no contexto da OMC.

As empresas internacionais são os principais actores na aplicação das normas sociais. Em 
consequência, é fundamental definir de forma clara e inequívoca o conceito de 
responsabilidade social das empresas, a fim de pôr termo à actual diversidade de 
interpretações, e de estabelecer requisitos mínimos para a responsabilidade social das 
empresas, bem como uma forma de controlar a observância desses requisitos.

As empresas e as organizações são criadas, sobretudo, para servir um objectivo estreito, que é 
o de obter lucro. Estão cada vez menos dispostas a respeitar a legislação nacional e 
internacional e obrigações contratuais. Aproveitam ao máximo os locais com os impostos 
mais baixos, com a mão-de-obra mais barata e com a mais frágil legislação em matéria de 
protecção do ambiente e dos trabalhadores mais vulneráveis, As empresas multinacionais 
dirigem com frequência os governos que estão interessados em que estas empresas 
desenvolvam as suas actividades no seu território. O número de empregos conhecidos como 
precários, ou seja, instáveis e inadequados, não cessa de aumentar.

A legislação não as pode obrigar a automaticamente, e contra os seus interesses, partilharem 
responsabilidade local, regional e empresarial pelo impacto das suas decisões nas diferentes 
partes interessadas, em especial nos locais em que desenvolvem as suas actividades. Ora, isto 
implica uma mudança radical da situação vigente antes do início da globalização, quando as 
empresas que estavam activas numa região há décadas eram responsáveis pela sua situação e 
desenvolvimento.

A responsabilidade social das empresas é uma expressão utilizada desde a década de 1970, 
que alguns definem como “um conceito segundo o qual as empresas integram 
voluntariamente preocupações sociais e ambientais nas suas operações e na sua interacção 
com outras partes interessadas”.

As empresas multinacionais descobriram que, se assumissem uma parte dos custos não 
assumidos pelo Estado, reforçavam a sua posição na sociedade e, em consequência, 
aumentavam a sua rentabilidade. Em alguns países, corrigem injustiças sociais em lugares em 
que o Estado o não faz. As empresas constroem a sua política socialmente responsável no 
período de crescimento económico. Não irá esta situação mudar com o advento de um período 
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economicamente menos favorável?

A CES e sindicatos internacionais rejeitam a responsabilidade social das empresas, se esta for 
usada e abusada para efeitos de relações públicas e de marketing. Em contrapartida, aceitam a 
responsabilidade social das empresas se esta contribuir para o crescimento sustentável, não 
evitar o diálogo com os trabalhadores e não for considerada uma alternativa à legislação 
laboral e à negociação colectiva.

Uma empresa publicamente responsável deve aplicar normas rigorosas internamente, em 
primeiro lugar, e só depois externamente, com as partes interessadas.

Isto significa: respeitar e promover relações laborais dignas, incentivar a participação dos 
trabalhadores, através da consulta, da informação e da negociação colectiva, desenvolver as 
competências profissionais dos trabalhadores e a sua aprendizagem ao longo da vida, respeitar 
as normas de segurança no trabalho, promover a igualdade entre homens e mulheres, criar um 
ambiente propício a que os parceiros sociais possam prever e gerir as mudanças ocorridas no 
mercado de trabalho, incluindo a reestruturação e a melhoria da qualidade do trabalho, 
integrar e proteger os grupos de trabalhadores vulneráveis, como os jovens, os mais velhos, os 
deficientes e os migrantes.
A fragilidade da responsabilidade social da empresa pode residir no facto de ainda constituir 
uma iniciativa voluntária, pelo que se teme que possa carecer de um objectivo e de critérios 
coerentes e transparentes para os trabalhadores, consumidores e outras partes interessadas, à 
luz dos quais o desempenho das empresas em matéria de responsabilidade social possa ser 
avaliado.

Outro ponto discutível da responsabilidade social das empresas prende-se com o receio de 
transformar este conceito numa espécie de acto legislativo não vinculativo. Se os governos se 
demitirem da sua responsabilidade de manter o modelo social europeu, existe o risco de 
privatização da legislação laboral e dos sistemas e serviços de segurança social. A sua 
protecção não pode ser considerada uma iniciativa voluntária e juridicamente não vinculativa, 
como a responsabilidade social das empresas.

Existe ainda a ameaça de uma incorrecta interpretação e da substituição de parcerias sociais, 
do diálogo social, da participação dos trabalhadores e de direitos sindicais institucionalizados 
por algo voluntário e não vinculativo.

A concorrência à escala mundial leva as empresas a expandir-se para novos mercados, o que 
requer vultuosos investimentos e faz com que o mundo financeiro entre nos negócios e afecte 
os seus processos decisórios para que as empresas obtenham lucros rápidos, de preferência 
instantâneos e especulativos, através de transacções em bolsa. As finanças /instituições / 
investidores internacionais estão, assim, a tornar-se uma espécie de vigilantes das actividades 
económicas das empresas. É o mercado financeiro que se está a tornar um mercado de 
controlo empresarial.

A questão foi igualmente abordada pela Organização Internacional de Normalização, que 
elaborou o projecto final da chamada ISO 26 000, que deveria ter sido ratificada pelos 
Estados-Membros até ao final de 2010. O texto foi redigido por governos, representantes dos 
trabalhadores (sindicatos), sector empresarial, representantes dos consumidores e clientes, 
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ONG, serviços e organizações de investigação, estabelecimentos de ensino superior e muitos 
outros participantes. Estes peritos são oriundos de mais de 90 países e de 40 organizações 
internacionais ou regionais. Alguns destes indivíduos procuram que esta norma não seja 
apenas mais uma norma ISO muito técnica.

Esta norma “fornece orientações aos utilizadores e não se destina nem é adequada para efeitos 
de certificação. Qualquer oferta de certificação ou qualquer reivindicação de certificação de 
acordo com a norma ISO 26 000 será resultado de uma incorrecta interpretação do objectivo e 
da finalidade desta norma internacional”.

No futuro, será necessário que o PE e os sindicatos internacionais e europeus se unam e 
formulem as suas próprias recomendações positivas e urgentes relativamente a esta iniciativa.


