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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 integram voluntariamente as preocupações sociais e ambientais na sua 
estratégia empresarial para o bem-estar geral das partes interessadas, empenhando-se 
activamente nas políticas públicas enquanto aspecto importante da mudança social 
baseada em valores,

B. Considerando que a RSE representa uma componente essencial do modelo social europeu,
reforçada pela entrada em vigor do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, pela sua cláusula social horizontal, e considerando que a necessidade de 
promover a RSE foi reconhecida pela Comissão Europeia na sua comunicação sobre a 
estratégia UE 2020 enquanto elemento importante para garantir a confiança a longo prazo 
dos trabalhadores e dos consumidores,

C. Considerando que a RSE tem uma influência considerável sobre os 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 a RSE não deve substituir o Estado no fornecimento de serviços 
públicos básicos ou isentá-lo dessa responsabilidade,

F. Considerando que a RSE pode desempenhar um papel-chave na melhoria dos níveis de 
vida das comunidades desfavorecidas,

G. Considerando que os sindicatos têm um papel importante a desempenhar no que respeita à 
promoção da RSE, dado que os trabalhadores estão em melhor posição para conhecer a 
realidade das empresas onde trabalham,

H. Considerando que a RSE deve ser considerada em paralelo e em interacção com as 
reformas da governação das sociedades,

I. Considerando o papel das PME no mercado único europeu e os resultados dos projectos 
financiados pela Comissão para encorajar a adopção das práticas da responsabilidade 
social das empresas (RSE), inclusive pelas PME,

J. Considerando que o mandato do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas e o 
seu quadro "Proteger, respeitar e reparar", actualmente a ser implementado pelo Professor 
John Ruggie e cujo relatório final está previsto para 2011, visam fornecer orientações 
concretas aos Estados, às empresas e aos outros intervenientes sociais sobre o respeito dos 
direitos humanos nas suas actividades,

1. Considera que a RSE é uma ferramenta eficaz para melhorar a competitividade, as 
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competências e as oportunidades de formação, a segurança no trabalho e o ambiente de 
trabalho, proteger os direitos dos trabalhadores e os direitos das comunidades locais e 
autóctones, promover uma política ambiental sustentável e incentivar o intercâmbio de 
boas práticas aos níveis local, nacional, europeu e mundial, embora não possa, 
evidentemente, substituir-se à regulamentação do trabalho nem às convenções colectivas, 
gerais ou sectoriais;    

2. Solicita que as empresas sejam instadas a aplicar a RSE para salvaguardar a integridade 
física, a segurança, o bem-estar físico e psíquico, os direitos laborais e os direitos 
humanos tanto dos seus próprios trabalhadores como dos trabalhadores em geral através 
da influência que exercem sobre o círculo alargado dos seus colaboradores; sublinha a 
necessidade de apoiar e incentivar a difusão de tais práticas entre as PME, limitando os 
encargos em termos de custos e de burocracia;

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, a luta contra as discriminações
e o desenvolvimento da educação e da formação ao longo da vida; sublinha que a RSE 
deve incluir, por exemplo, a qualidade do emprego, a igualdade de remuneração e de 
perspectiva de carreira, bem como a promoção de projectos inovadores e sustentáveis de 
modo a contribuir para a transição para uma economia sustentável;

4. Recomenda vivamente aos Estados-Membros e à União Europeia que promovam a 
implementação de boas práticas de RSE por parte de todas as empresas, 
independentemente do local onde exerçam a sua actividade, e que incentivem a difusão de 
boas práticas resultantes de iniciativas de RSE, nomeadamente mediante uma maior 
difusão dos seus resultados;

5. Faz notar que a agenda da RSE deve ser adaptada às necessidades específicas de cada 
região e de cada país, a fim de contribuir para a melhoria do desenvolvimento económico 
e social sustentável;  

6. Considera que a credibilidade de iniciativas voluntárias de RSE depende da incorporação 
de normas e princípios internacionalmente aceites, tais como a "Global Reporting 
Initiative III", e da implementação de uma fiscalização e de uma verificação transparente e 
independente das partes interessadas da empresa;

7. É de opinião de que a tónica deve ser colocada na participação activa de todas as partes 
interessadas da empresa, na formação dos dirigentes e no desenvolvimento da sociedade 
civil, em especial no que diz respeito à sensibilização dos consumidores;  

8. Considera importante cultivar e difundir a cultura da RSE através da formação e da 
sensibilização, tanto no plano das empresas como no do ensino superior e universitário 
nos sectores relacionados principalmente com o estudo da administração;  

9. 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;

10. 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 mediante a 
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inclusão de cláusulas rigorosas, que reflictam as normas RSE reconhecidas 
internacionalmente, em todos os acordos bilaterais, regionais e multilaterais sobre normas 
de informação em matéria ambiental, social e de governação com vista a promover uma 
divulgação de informações melhor e mais ampla por parte das empresas europeias que 
operam nos países em desenvolvimento, quer directamente quer através das suas cadeias 
de abastecimento, e por cujo comportamento aquelas devem ser responsáveis, insistindo 
sobretudo no papel que os representantes dos trabalhadores devem desempenhar e na 
importância do diálogo social; insta a Comissão a supervisionar claramente a introdução 
destas cláusulas e a manter o Parlamento informado sobre esta matéria;  

11. Está firmemente convencido de que se deve dedicar mais atenção à RSE nas Directrizes 
Europeias para o Emprego.
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