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SUGESTÕES

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

1. Lembra que a UE se impôs como objectivos não só tornar-se um pólo de excelência em 
matéria de responsabilidade social das empresas (RSE), mas também promover essa 
responsabilidade social nas suas políticas externas; Reconhece os esforços da Comissão 
para promover melhores práticas em matéria de RSE junto de empresas europeias que 
operam no estrangeiro, salientando, porém, que deverá atribuir maior importância a 
certificações e selos de qualidade que demonstrem a observância dos princípios da RSE 
por parte das empresas;

2. Considera que o não respeito de normas sociais internacionais de base constitui uma 
forma de "dumping" social e ambiental em detrimento das empresas e dos trabalhadores 
europeus;

3. Considera necessário reforçar o papel das instituições internacionais competentes 
(nomeadamente a OIT, a OMC, a OCDE e as Nações Unidas), assim como a sua 
cooperação, tendo em vista a elaboração, a aplicação e a promoção de normas sociais 
internacionais de base, bem como das sanções correspondentes;

4. Convida a Comissão a incluir sistematicamente um capítulo referente ao desenvolvimento 
sustentável contendo uma cláusula de RSE juridicamente vinculativa nos acordos de 
comércio livre e de investimento que negoceia com países terceiros;

5. Propõe que esta “cláusula de RSE” contemple o respeito das oito convenções 
fundamentais e das quatro convenções prioritárias da OIT, mas igualmente incentivos para 
que as empresas assumam compromissos em matéria de RSE, bem como uma obrigação 
de diligência para as empresas e grupos de empresas, ou seja, a obrigação de tomarem 
medidas pró-activas para identificar e prevenir violações dos direitos humanos ou dos 
direitos ambientais, a corrupção ou a evasão fiscal, incluindo nas suas filiais e cadeias de 
abastecimento (ou seja, na sua esfera de influência);

6. Convida igualmente a Comissão a que, nas negociações, adapte o seu nível de exigência 
em função do grau de desenvolvimento de cada país parceiro; nestas circunstâncias, 
propõe à Comissão o estabelecimento de uma lista de normas adicionais a introduzir de 
forma gradual e flexível, tendo em conta a situação económica, social e ambiental do país 
parceiro em causa;

7. Considera que a aplicação destas normas de base, quer no território dos países parceiros, 
quer dos Estados-Membros, deve ser objecto de um seguimento contínuo por organismos 
independentes, entendendo que o seu incumprimento ou violação, com base em critérios 
pré-determinados, devem ser passíveis de sanção, mediante procedimentos eficazes e 
transparentes;

8. Considera que estas normas devem ser integralmente aplicadas e que nem as zonas francas 
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nem os “host country agreements” podem ser utilizados para as derrogar; 

9. Salienta que, dado o seu peso nas trocas comerciais internacionais, as empresas europeias, 
as suas filiais e os seus subcontratantes desempenham um papel crucial na promoção e 
difusão de normas sociais e laborais a nível mundial, pelo que o seu comportamento 
deveria ser conforme com os valores europeus e com as normas reconhecidas à escala 
internacional; considera normal e adequado que as empresas europeias que deslocalizam a 
sua produção para países com menores obrigações sociais possam ser responsabilizadas, 
nomeadamente perante tribunais europeus, por eventuais danos e externalidades negativas 
que afectem as populações locais;

10. Entende que, na sua futura comunicação sobre a internacionalização da actividade das 
PME, a Comissão deveria propor medidas susceptíveis de apoiar e promover as iniciativas 
das PME em matéria de RSE que respeitem o princípio de “think small first” e tenham em 
conta as suas especificidades.
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