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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre responsabilidade social das empresas: promoção dos interesses da sociedade e via 
para uma retoma sustentável e inclusiva
(2012/2097(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa 
aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998, e as Convenções da OIT 
que estabelecem normas laborais fundamentais universais em matéria de  abolição do 
trabalho forçado (Convenções n.ºs 29  (1930) e 105 (1957)),  de liberdade sindical e 
direito de negociação coletiva (Convenções n.ºs 87 (1948) e 98 (1949)),  de abolição do 
trabalho infantil (Convenções n.ºs 138 (1973) e 182 (1999))  e não discriminação no 
emprego (Convenções n.ºs 100 (1951) e 111 (1958)),

– Tendo igualmente em conta as convenções da OIT sobre cláusulas laborais (contratos de 
direito público) (Convenção n.º 94) e sobre negociação coletiva (Convenção n.º 154), 

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

– Tendo em conta a Declaração sobre a Justiça Social para uma Globalização Justa, adotada 
em 10 de junho de 2008 por consenso pelos 183 Estados membros da OIT,

– 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), a Convenção Internacional 
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das 
suas Famílias (1990) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(2006),

– Tendo em conta os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos e as conclusões do Conselho "Assuntos Externos" de 8 de dezembro de 20091,

– Tendo em conta as orientações da OCDE para as empresas multinacionais, atualizadas em 
maio de 2011,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– Tendo em conta a Convenção da OCDE sobre a Luta contra a Corrupção (1997),

– Tendo em conta a Global Reporting Initiative,

– Tendo em conta a constituição do Comité Internacional de Informação Integrada (IIRC),

– Tendo em conta a lei dinamarquesa sobre as demonstrações financeiras (2008),

– Tendo em conta o Pacto Global das Nações Unidas,

– Tendo em conta o estudo de outubro de 2010, elaborado a pedido da Comissão, sobre as 
disparidades em matéria de governação entre os instrumentos e padrões internacionais de 
responsabilidade social das empresas e a legislação europeia em vigor (conhecido como 
"estudo de Edimburgo"), cujos resultados foram apresentados no Relatório anual de 2001 
sobre os direitos humanos,

– Tendo em conta os n.ºs 46 e 47 do documento final da Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável Rio+20 (2012), 

– Tendo em conta os princípios de investimento responsável das Nações Unidas (UNPRI), 

– Tendo em conta a norma internacional ISO 26000, que fornece diretrizes para a 
responsabilidade social, publicada em 1 de novembro de 2010,

– Tendo em conta o estudo "Green Winners", um estudo elaborado em 2009 sobre 99 
empresas,

– Tendo em conta o Fórum Multilateral Europeu Para a Responsabilidade Social das 
Empresas, lançado em 16 de outubro de 2002,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 
março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos 
públicos de serviços1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 
2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em 
matéria civil e comercial2, que substitui a Convenção de Bruxelas de 1968, salvo no que 
diz respeito às relações entre a Dinamarca e os outros Estados-Membros,

– Tendo em conta a resolução do Conselho, de 3 de dezembro de 2001, relativa ao 
seguimento do Livro Verde sobre a responsabilidade social das empresas3,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 6 de fevereiro de 2003, relativa à 

                                               
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
2 JO L 12 de 16.01.2001, p. 1.
3 JO C 86 de 10.4.2002, p.3.
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responsabilidade social das empresas1,

– 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) (a seguir, comunicação da Comissão sobre o trabalho 
digno),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Modernizar o direito das 
sociedades e reforçar o governo das sociedades na União Europeia - Uma estratégia para o 
futuro" (COM(2003)284) - (a seguir, Plano de Ação sobre a governação empresarial),

– 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 a comunicação da Comissão intitulada Pacote "Empresas responsáveis" 
(COM(2011)0685),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma recuperação geradora de 
emprego" (COM(2012)0173),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Iniciativa de Empreendedorismo 
Social – Construir um ecossistema para promover as empresas sociais no centro da 
economia e da inovação sociais” (COM(2011)0682),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020 – Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de maio de 2002, sobre o Livro Verde da 
Comissão "Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas"2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de maio de 2003, sobre a comunicação da 
Comissão intitulada "Responsabilidade Social das Empresas:  Um contributo das 
empresas para o desenvolvimento sustentável"3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 março 2007, sobre a responsabilidade social das 
empresas: uma nova parceria"4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre a responsabilidade 
social das empresas nos acordos de comércio internacionais5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de junho de 2010, sobre a Estratégia UE 2020, em 
que afirma a existência de um vínculo inextricável entre a responsabilidade das empresas 

                                               
1 JO C 39 de 18.2.2003.
2 JO C 187 E de 7.8.2003, p. 180.
3 JO C 67 E de 17.03.2004, p. 73.
4 JO C 301 E de 13.12.2007, p. 45.
5 JO C 99 E de 03.04.2012, p. 101.
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e a governação das empresas1,

– Tendo em conta a sua resolução de .... sobre a Iniciativa de Empreendedorismo Social -
Construir um ecossistema para promover as empresas sociais no centro da economia e da 
inovação sociais (2012/2004(INI))2,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 24 de maio de 
2012, sobre a comunicação da Comissão intitulada "Responsabilidade social das 
empresas: uma nova estratégia da UE para o período de 2011-2014" (SOC/440),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Responsabilidade social das 
empresas: uma nova estratégia da UE para o período de 2011-2014" (COM(2011)0681),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão dos Assuntos Externos, da 
Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão 
da Cultura e da Educação,

A. Considerando que a responsabilidade social das empresas (RSE) não deve ser um pretexto 
para a redefinição das normas mínimas internacionalmente acordadas neste domínio, 
devendo antes contribuir para uma melhor compreensão destas normas e para encontrar a 
forma como estas podem ser diretamente aplicadas às empresas;

1. Reconhece que a comunicação da Comissão faz parte de um conjunto de declarações 
políticas que integram doravante a RSE nas políticas e atividades da UE;

2. Concorda, no entanto, com a conclusão da análise exposta na comunicação de que as 
práticas da RSE estão ainda muito confinadas a um pequeno número de grandes empresas;

3. Considera que entre os elementos fundamentais para um reforço da RSE figuram a ênfase 
colocada nos instrumentos globais da RSE, o efeito exemplar das empresas líder entre as 
suas homólogas, o recurso a uma regulamentação adequada, uma sólida avaliação de 
impacto das iniciativas existentes em matéria de RSE e um maior reconhecimento, tanto 
pela comunidade empresarial como pelo conjunto da sociedade, da magnitude dos 
desafios mundiais nos âmbitos económico e social;

4. Congratula-se com o facto de a definição de RSE exposta na comunicação da Comissão, 
que reflete a nova abordagem adotada pela Comissão no Fórum Multilateral em 2009, 
oferecer uma oportunidade indispensável de inclusão e consenso, e de refletir 
adequadamente o novo consenso alcançado entre as empresas e outras partes interessadas 
sobre esta questão graças ao acordo unânime sobre os princípios orientadores das Nações 
Unidas;

5. Reitera a sua convicção no "dossiê documental" da RSE, mas insiste em que, sempre que 
tal dossiê não seja aplicável a curto prazo numa situação ou empresa concretas, tal nunca 

                                               
1 JO C 236 E de 12.08.2011, p. 57.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)...



PR\917056PT.doc 7/13 PE498.081v01-00

PT

pode servir de pretexto para uma opção irresponsável;

6. Reconhece que se verifica uma lacuna fundamental nas iniciativas de RSE sempre que as 
empresas evitam os grupos de interesse críticos ou questões sensíveis relevantes para as 
suas empresas;  solicita à Comissão que, em colaboração com as autoridades orçamentais, 
recorra ao trabalho prévio dos «laboratórios» de RSE para esclarecer como as empresas e 
as respetivas partes interessadas podem identificar objetivamente as questões sociais e 
ambientais que são importantes para a empresa em questão;

Recuperação sustentável

7. Apoia firmemente a afirmação contida na comunicação da Comissão de que "contribuir 
para mitigar as consequências sociais da atual crise" faz parte da responsabilidade social 
das empresas;  solicita às empresas que adotem iniciativas para a criação de emprego para 
os jovens como demonstração concreta do seu compromisso;

8. Convida o Fórum Multilateral a examinar as eventuais ações que podem ser desenvolvidas 
para responder à crescente precarização do emprego, à imposição do trabalho a tempo 
parcial em detrimento do trabalho a tempo inteiro, ao aumento da exploração do trabalho 
por via do aumento da subcontratação e ao ressurgimento do setor informal, fenómenos 
todos eles resultantes da crise;

9. Reconhece que o encerramento e a retração da atividade das empresas põem em risco 
algumas das conquistas obtidas através da RSE em termos de emprego de grupos sociais 
marginalizados; convida a Comissão a proceder a uma ampla análise do impacto social da 
crise sobre essas iniciativas;

10. Considera que a crise financeira abalou a confiança dos trabalhadores quanto à capacidade 
das empresas para cumprir os compromissos a longo prazo relativos aos direitos de pensão 
do regime privado;  insta as empresas a tomarem medidas para restabelecer o equilíbrio 
aos olhos de muitos trabalhadores, já que estes pensam que se verificou uma redução 
desproporcionada dos seus direitos de pensão;

Organização internacional e abordagens multilaterais

11. Corrobora a ênfase dada na comunicação da Comissão ao reforço e aplicação das normas 
internacionais, e, tendo em vista a atualização de 2011 das orientações da OCDE e do 
acordo sobre os princípios orientadores nas Nações Unidas, considera que, na atual ação 
da UE, deve ser mais privilegiada a aplicação integral dessas orientações e princípios;

12. Insiste em que todo o "financiamento do comércio e do desenvolvimento" oferecido aos 
atores do setor privado por mecanismos de investimento da UE, pelo Banco Europeu de 
Investimento e pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento deve 
incluir cláusulas contratuais que exijam o cumprimento das orientações da OCDE e dos 
princípios orientadores das Nações Unidas;

13. Congratula-se com a iniciativa da Comissão relativa aos planos de ação nacionais para a 
implementação dos princípios orientadores das Nações Unidas; solicita ao Serviço 
Europeu de Ação Externa (SEAE) que desempenhe um papel muito maior para contribuir 
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para a sua aplicação a alto a nível; requer um "processo de revisão paritária" entre os 
Estados-Membros para impulsionar a sua implementação; 

14. Exorta a Comissão, em particular a sua DG da Justiça, a apresentar propostas para melhor 
facilitar a jurisdição extraterritorial nos tribunais da UE para os casos flagrantes de 
violação dos direitos humanos por parte das empresas sediadas na UE ou das suas filiais 
ou parceiros comerciais;

15. Exorta a Comissão, em particular da sua DG do Comércio, a adotar uma abordagem 
"dinâmica" das orientações da OCDE, velando pela promoção e apoio contínuo dessas 
orientações através das delegações da UE;

16. Considera que a RSE é um instrumento importante para ajudar a UE a apoiar a aplicação 
das convenções da OIT; manifesta o seu apoio à concessão de financiamento aos 
sindicatos europeus para a realização de projetos-piloto sobre as orientações da OCDE e 
outras normas internacionais de RSE com vista ao reforço das capacidades em países 
terceiros;

17. Congratula-se com o facto de o mundo empresarial ter aproveitado a Cimeira Rio+20 da 
ONU para defender uma nova convenção mundial sobre a responsabilidade das empresas;

Políticas públicas em matéria de RSE

18. Corrobora o parecer, emitido no relatório de junho de 2004 do Fórum Multilateral, de que 
as autoridades públicas podem dar um importante contributo ao avanço da RSE através da 
organização de convenções, de incentivos e regulamentações e exorta os Estados-
Membros a dar um novo e significativo impulso a estes esforços;

19. Felicita muitos Estados-Membros pelos seus esforços para desenvolver e aplicar planos de 
ação nacionais em matéria de RSE em consulta com os fóruns multilaterais nacionais; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação pelo facto de as medidas de política pública não 
terem tido o impacto previsto no avanço da RSE;

20. Exorta a Comissão a acelerar a apresentação de novas propostas para colmatar as lacunas 
de governação relativamente às normas internacionais da RSE, tal como recomendado no 
"Estudo de Edimburgo" que encomendou;

Ligação do investimento socialmente responsável com a divulgação 

21. Observa que o principal motor do mercado de investimento socialmente responsável é a 
procura de investidores institucionais; assinala, neste contexto, que a divulgação é um 
fator-chave da RSE e que deve estar baseada em princípios;

22. Apoia plenamente a intenção da Comissão de apresentar uma proposta legislativa sobre a 
"divulgação de informações não financeiras" por parte das empresas; adverte que a 
utilização da expressão "não financeiras" não deve servir para dissimular as verdadeiras 
consequências financeiras para as empresas do seu impacto social, ambiental e a nível dos 
direitos humanos; requer a elaboração de uma proposta ambiciosa que alinhe o direito da 
UE com as diferentes iniciativas internacionais sobre a informação obrigatória da 
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sustentabilidade empresarial e diretamente com o objetivo de que os relatórios integrados, 
em conformidade com o previsto pelo Comité Internacional de Informação Integrada 
(IIRC), se tornem a norma a nível mundial até ao final da presente década;

Impulso da RSE

23. Concorda que o Fórum Multilateral Europeu continue a liderar a gestão do apoio à 
implementação das propostas contidas na comunicação da Comissão;

24. Admite que não pode ser prevista uma abordagem "unidimensional" para a RSE, mas 
considera que a profusão de iniciativas privadas e voluntárias pode gerar custos adicionais 
e representar um obstáculo para a sua aplicação; solicita à Comissão que, em conjunto 
com outros organismos internacionais, se comprometa a apoiar o objetivo a longo prazo 
de "convergência" das iniciativas em matéria de RSE;

25. Acolhe positivamente as atividades desenvolvidas por algumas escolas de comércio para 
promover as RSE, embora reconheça que se trata de uma minoria;  solicita ao Grupo de 
Alto Nível que examine a forma de integrar a RSE em todos os currículos de gestão;

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

A última comunicação da Comissão sobre a responsabilidade social das empresas incorpora a 
RSE no pensamento europeu, numa área política em que o Parlamento Europeu tem 
desempenhado um papel decisivo. Representa ainda um grande passo em frente na resposta ao 
diálogo com o Parlamento e as partes envolvidas no debate sobre a RSE desde a anterior 
comunicação.

No presente projeto de resolução parlamentar cabe saudar a nova ênfase colocada no apoio 
europeu a iniciativas globais de RSE, o restabelecimento do apoio a uma abordagem 
multilateral, uma nova definição que reflete o consenso a nível mundial e um papel de apoio 
muito mais ativo para a própria Comissão Europeia.

O relator considera que a comunicação é construtiva, voltada para o futuro e sensível à 
evolução da RSE na Europa e no mundo. Fornece uma base sólida para a ação futura, pelo 
que o Parlamento Europeu é convidado a dar o seu amplo apoio.

O presente relatório procura dar o seu próprio contributo ao debate através do 
desenvolvimento de algumas das ideias presentes na comunicação e da identificação de 
algumas eventuais lacunas.

Uma recuperação sustentável

Em primeiro lugar, e sobretudo, o debate sobre a RSE é colocado no contexto da atual crise 
económica. O argumento aduzido é que a RSE é indispensável para restabelecer a confiança 
nas empresas e numa recuperação económica sustentável. 

Embora seja conveniente resguardarmo-nos contra a acusação de "lavagem verde", a RSE 
deve ser vista como uma oportunidade e não como uma ameaça para a competitividade 
empresarial. Está igualmente inerente à própria "licença social" da Europa praticar um 
crescimento impulsionado pelo comércio.

O pensamento de curto prazo de Bruxelas, exclusivamente concentrado na transparência, 
responsabilidade e prestação de contas dos mercados financeiros, iria de novo repetir os 
mesmos erros de que os responsáveis pelo colapso bancário são acusados. 

Não pode haver qualquer recuo no compromisso crucial de transformar a economia europeia e 
mundial numa economia de baixo teor de carbono no futuro. As empresas sustentáveis só 
podem funcionar numa economia sustentável.

Assim, o presente relatório convida as empresas responsáveis a concretizarem o seu 
compromisso ativo de atenuar as consequências sociais da crise, lançando uma série de ações 
propostas em matéria de RSE: nos domínios da criação de emprego para os jovens, da saúde 
no trabalho, da sustentabilidade das pensões, da promoção do "salário mínimo vital", do 
combate às práticas laborais exploradoras nas cadeias de abastecimento das empresas e 
através da promoção de novos mercados em produtos e serviços ecológica e socialmente 
úteis.

Implementação da RSE a nível mundial
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A segunda prioridade do relatório é desenvolver ideias concretas que ajudem a pôr em prática 
a intenção da Comissão de melhor aplicar as iniciativas mundiais no domínio da RSE. O 
relator considera que o "polo de excelência" em matéria de RSE, que a Comissão prometeu 
em 2006, seria muito melhor obtido em 2012 adotando uma abordagem global para as 
empresas europeias que operam nos mercados mundiais.

O relator recomenda que a Comissão Europeia elabore um relatório geral sobre a aplicação 
dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre as empresas e os direitos humanos, 
podendo simultaneamente os Estados-Membros melhorar a sua própria aplicação através de 
um processo paritário de revisão, algo já habitual na avaliação das políticas de direitos 
humanos. É também chegado o momento de abordar a delicada questão da jurisdição 
extraterritorial para as infrações aos direitos laborais ou humanos cometidas pelas empresas 
europeias que operam em países terceiros com um acesso restrito à justiça.

O relatório também afirma que a Comissão deve desempenhar um papel muito mais ativo na 
aplicação das orientações da OCDE sobre as empresas multinacionais, mediante a sua 
inclusão nos acordos de comércio e de investimento, a concessão de apoio financeiro para a 
criação de capacidades, a assistência aos queixosos em caso de alegadas infrações, 
condicionando a ajuda financeira às empresas ao respeito das orientações e ajudando a 
encontrar mais signatários à escala mundial.

O relatório assinala ainda a importância da transparência e dos relatórios integrados de 
sustentabilidade como um fator fundamental para a RSE. O relatório apoia firmemente a 
adoção mais generalizada da Global Reporting Initiative, a metodologia mais utilizada pelas 
empresas em todo o mundo para a fornecer informações sobre a sustentabilidade. O relatório 
incentiva, seguidamente, a apresentação pela Comissão da proposta prevista para esta área, 
que deve estar intimamente ligada com o objetivo do Comité Internacional de Informação 
Integrada, designadamente que os relatórios integrados sejam a norma a nível mundial até ao 
final da década.

O relatório apoia a intenção da Comissão de dialogar com os investidores, especialmente para 
a promoção dos princípios de investimento responsável das Nações Unidas; o relator propõe o 
lançamento de uma nova iniciativa da UE sobre o impulso da "materialidade".

O relatório também recomenda que a UE apoie ativamente a proposta de celebração de uma 
convenção das Nações Unidas sobre a responsabilidade das empresas, apresentada pelos 
representantes das empresas na Cimeira da ONU para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20 
que decorreu este ano. O relator apoia a promoção da RSE através do processo de objetivos de 
desenvolvimento sustentável, iniciado na sequência das conclusões da cimeira.

A abordagem multilateral

O Parlamento Europeu também é convidado a reconhecer a natureza especial das políticas da 
UE em matéria de RSE. São desenvolvidas ideias que defendem o recurso ao diálogo social 
convencional, por exemplo, através do estabelecimento de um objetivo para novas 
convenções-quadro em matéria de RSE e do financiamento de projetos-piloto com os 
sindicatos europeus no âmbito do "trabalho digno".

No entanto, o Parlamento Europeu é explicitamente convidado a apoiar o funcionamento e 
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desenvolvimento do Fórum Multilateral RSE, inclusive através das iniciativas setoriais 
propostas na comunicação. O relator propõe iniciativas adicionais em matéria de TIC e para o 
setor da segurança privada. São igualmente apoiadas as novas "comunidades de prática" 
multilaterais que estão previstas.

Exige-se um maior envolvimento com outras partes interessadas no Grupo de Alto Nível dos 
Estados-Membros, sendo ainda apontada a necessidade de ser prestada uma maior atenção à 
RSE por parte das direções-gerais do Ambiente e das Relações Externas da Comissão.

Colaboração entre o setor público e privado - "A combinação inteligente"

O relatório defende que se tenha mais em conta o impacto das políticas públicas em matéria 
de RSE. Tal deve incluir a implementação das recomendações do próprio "Estudo de 
Edimburgo" encomendado pela Comissão sobre as lacunas da governação e a necessidade de 
alcançar resultados concretos na aplicação de indicadores sociais, em particular através da
contratação pública.

A Comissão Europeia é convidada a dar o exemplo, comprometendo-se ela própria com os 
relatórios de sustentabilidade, a gestão ética de seus próprios fundos de pensões e apoiando o 
voluntariado entre o seu pessoal.

O relatório restabelece o vínculo entre a responsabilidade das empresas e a governação 
empresarial e apoia a utilização de códigos de boas práticas e deveres dos administradores 
para fazer avançar a apropriação da RSE e a sua integração nas empresas.

É ainda destacada a importância premente da realização, a título complementar, de ações 
privadas e voluntárias, em particular através da apologia das vantagens de apoiar o princípio 
de "convergência" de tais iniciativas. O argumento apresentado é que é muito melhor 
promover a cooperação voluntária do que prever novas iniciativas obrigatórias em matéria de 
rótulos sociais.

Todos estes elementos formam, no âmbito dos princípios orientadores das Nações Unidas, a 
chamada "combinação inteligente" de abordagens regulamentares e voluntárias. Seria, de 
facto, inteligente que a UE a adotasse o mesmo método.

Próximos passos

O relator apoia uma vasta gama de outras ações propostas na comunicação. Sugere que seja 
atribuída uma maior importância à integração da RSE no currículo das escolas de comércio 
tradicionais, que se promova a RSE em pequenas empresas por meio da abordagem setorial e 
do estabelecimento de uma "auditoria" para garantir que os previstos prémios RSE se ajustem 
efetivamente às melhores práticas mundiais e europeias.

O relator gostaria, por fim, de reiterar a sua convicção de que a RSE deve ultrapassar a fase de 
processo para uma fase de produção de resultados. A comunicação está absolutamente certa 
quando afirma que é fundamental reforçar progressivamente a apropriação da RSE. Entre as 
ideias recomendadas no relatório para que as pessoas dentro e fora das empresas colaborem 
na consecução deste objetivo estão o lançamento de iniciativas de cidadania empresarial no 
âmbito do "2013 - Ano Europeu dos Cidadãos", a investigação do impacto acumulativo da 
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RSE na resolução de problemas sociais e ambientais, a fim de destacar a urgência dos 
desafios, e uma proposta de um novo "pacto" com a sociedade civil.

Se, como afirma acertadamente a Comissão, a RSE é a responsabilidade das empresas pelo
impacto que têm sobre a sociedade, é esse impacto que as empresas e a sociedade deveriam, 
em conjunto, prioritariamente investigar.


