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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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. Reitera as vantagens mútuas da colaboração entre as empresas e a sociedade civil, a qual 
pode facilitar os esforços no sentido de criar estratégias comuns, de partilhar 
conhecimentos e  expectativas comuns; por conseguinte, apoia energicamente o 
compromisso assumido pela Comissão no sentido de criar plataformas multilaterais para a 
RSE, a fim de intensificar a colaboração entre as empresas e a sociedade relativamente às 
principais questões sociais e ambientais; salienta que a responsabilidade social das 
empresas pode requerer um quadro de regras estatutárias e que as medidas voluntárias 
podem complementar, mas nunca substituir, as disposições existentes em matéria de 
proteção dos trabalhadores, a monitorização eficaz do respetivo cumprimento e a 
imposição das sanções que possam vir a ser necessárias;

2. Manifesta a sua preocupação com o impacto que a crise económica possa ter tido na 
organização do trabalho; solicita à Comissão que recorra, em estreita colaboração com os 
parceiros sociais, a plataformas multilaterais de intervenientes enquanto medida adicional 
para promover os esforços para encontrar soluções adequadas que garantam o pleno 
respeito pelos direitos dos trabalhadores no que diz respeito à  igualdade de tratamento,  à 
organização do tempo de trabalho e ao trabalho precário;

3. Subscreve a Comunicação da Comissão no que se refere ao facto de a conformidade com 
a legislação aplicável e os acordos coletivos entre os parceiros sociais representar uma
condição imprescindível da responsabilidade social das empresas; considera também que 
um comportamento socialmente responsável abrange necessariamente relações sindicais 
corretas, sobretudo o respeito dos direitos sindicais, a informação constante dos 
trabalhadores e das suas associações representativas, bem como a respetiva participação 
nas decisões da empresa;

4. Entende que, no quadro da avaliação da responsabilidade social de uma empresa, deve ser 
tido em conta o comportamento das empresas que fazem parte da sua cadeia de 
fornecimento, bem como das empresas subcontratadas;

5. Recorda o papel estratégico das PME, que, graças à sua proximidade do território em que 
operam, podem facilitar a difusão da RSE; solicita à Comissão que desenvolva, em 
concertação com as autoridades nacionais e as plataformas multilaterais, formas de 
cooperação setorial entre as PME que lhes permitam fazer face aos problemas sociais e 
ambientais de forma coletiva;

6. Salienta a importância do enquadramento das políticas comunitárias em matéria de RSE 
em consonância com as normas internacionais, a fim de evitar interpretações divergentes e 
riscos de vantagens ou desvantagens concorrenciais a nível nacional ou internacional;

7. Solicita às empresas que incentivem o voluntariado internacional dos seus assalariados, 
para facilitar as sinergias entre o setor público e o setor privado na cooperação para o 
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desenvolvimento; solicita à Comissão que apoie as iniciativas das empresas neste sentido 
através do futuro Corpo Voluntário de Ajuda Humanitária.

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

9. Reconhece a importância de aumentar as práticas e as políticas em matéria de  RSE nas 
grandes empresas; exorta, por isso, a Comissão a destacar a importância de incluir a RSE 
no ensino e na formação, especialmente nas escolas de gestão e administração de 
empresas;
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