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SUGESTÕES

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

1. Salienta que, embora seja da exclusiva responsabilidade dos Estados e dos governos 
salvaguardar os direitos humanos nos seus países, a governação sustentável das 
empresas inclui a «responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos», tal 
como definido nos Princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos; recorda que a economia da UE está a enfrentar a maior crise económica 
mundial desde a Grande Depressão, com empresas por toda a Europa a serem 
particularmente afetadas; salienta que, neste momento, qualquer nova iniciativa 
legislativa deve ter em conta o seu impacto nos encargos administrativos em especial 
para as micro e pequenas e médias empresas (PME), bem como o seu impacto no 
emprego nas empresas da UE e na sua participação nos mercados internacionais; 
recorda a importância dos períodos de transição para criar segurança jurídica e boa 
legislação;

2. Apela à elaboração de três propostas legislativas distintas, mas que se reforcem 
mutuamente, sobre os deveres dos administradores e a governação sustentável das 
empresas, sobre o dever de diligência das empresas em matéria de direitos humanos e 
ambiente, bem como sobre a reforma da Diretiva relativa à divulgação de informações 
não financeiras1;

3. Reitera que as cadeias de abastecimento mundiais são a característica essencial da 
economia mundial, mas que a sua natureza complexa e a falta de responsabilização das 
empresas podem resultar num risco mais elevado de violação dos direitos humanos e 
laborais e em impunidade por crimes ambientais, e que a política comercial deve 
contribuir para uma governação transparente das empresas, em conformidade com a 
Diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras, uma vez que afeta as 
cadeias de abastecimento, incluindo as cadeias de subcontratação, e demonstrar o 
respeito pelas normas ambientais, direitos humanos, normas sociais e de segurança, em 
conformidade com o Acordo de Paris, e promover a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;

4. Salienta que a governação sustentável das empresas constitui um pilar importante, que 
permite à UE conseguir uma economia resiliente e sustentável, reforçar as condições de 
concorrência equitativa, a fim de manter e promover a competitividade internacional das 
empresas europeias e proteger os trabalhadores e as empresas da UE contra a 
concorrência desleal de países terceiros, e pode, por conseguinte, ser benéfica para a 
política comercial e de investimento da UE, se for medida adequadamente e 
proporcionada;

5. Refere que a pandemia de COVID-19 expôs as vulnerabilidades das cadeias de 
abastecimento mundiais e demonstrou que as normas voluntárias, por si só, são 
insuficientes, tal como verificado no setor do vestuário, cuja produção foi perturbada 

1 JO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
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durante a crise, resultando em efeitos negativos ao longo da cadeia de abastecimento; 
observa que as empresas com práticas ambientais, sociais e de governação mais bem 
definidas e com processos de atenuação dos riscos estão a lidar melhor com a crise; 
reconhece que a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 
(OCDE) declarou2 que é provável que as empresas que adotaram medidas proativas de 
gestão dos riscos relacionados com a crise da COVID-19, de forma a atenuar os 
impactos negativos nos trabalhadores e nas cadeias de abastecimento, venham a criar 
mais valor e aumentar a resiliência a longo prazo e a melhorar a sua viabilidade a curto 
prazo, bem como as suas perspetivas de recuperação a médio e longo prazo;

6. Observa com preocupação que a recente investigação3 sobre a aplicação da Diretiva da 
UE relativa à divulgação de informações não financeiras revelou que mais de três 
quartos das empresas não fornecem informações sobre as suas cadeias de 
abastecimento, mesmo nos setores de alto risco, exceto no setor do vestuário, em que 
um número significativo de empresas fornece uma lista geral ou pormenorizada dos 
seus fornecedores; refere que as empresas listadas publicamente, as empresas públicas 
não listadas e as empresas privadas registadas na UE podem ter obrigações distintas ao 
abrigo do direito nacional em matéria de governação sustentável das empresas; recorda 
a importância de criar condições de concorrência equitativas relativamente às empresas 
registadas fora da UE, que nem sempre seguem princípios de governação sustentável 
das empresas e têm um impacto negativo sobre as empresas da UE e os seus 
trabalhadores; salienta que a governação sustentável das empresas se deve aplicar a 
todas as empresas da UE e de países terceiros que operam no mercado único; insta a 
Comissão a aproveitar a revisão da Diretiva relativa à divulgação de informações não 
financeiras para reforçar os requisitos e a aplicabilidade da obrigação de prestação de 
informações e garantir o cumprimento das normas ambientais, sociais e de direitos 
humanos;

7. Reconhece que as conclusões do recente estudo da Comissão sobre os deveres dos 
administradores e a governação sustentável das empresas, transitadas para o período 
1992-2018, confirmaram que a tendência de a maioria das empresas da UE favorecerem 
uma visão de curto prazo em vez de uma visão de longo prazo e sustentabilidade; 
sublinha que o impacto dessa visão de curto prazo das empresas relativamente às 
práticas comerciais da UE em países terceiros é insustentável; salienta que os deveres 
dos administradores devem abranger a obrigação de integrar os aspetos da 
sustentabilidade de longo prazo na sua estratégia comercial, com objetivos de 
sustentabilidade que ultrapassem a atual primazia do valor para os acionistas, e de 
divulgar informações adequadas, tendo simultaneamente em conta a política de 
concorrência e os interesses legítimos de proteção dos conhecimentos comerciais 
internos; salienta que o desenvolvimento dessas estratégias se deve basear em normas 
internacionais em matéria social, ambiental e de direitos humanos e deve incluir a 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 Relatório de 2019 do projeto «Alliance for Corporate Transparency Research» intitulado: «An analysis of the 
sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive», p. 6, 
disponível em: 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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consulta das comunidades locais, sempre que necessário; observa que uma composição 
equilibrada dos Grupos Consultivos Internos e os ensinamentos retirados da sua 
experiência como diálogo estruturado inclusivo podem servir de modelo para as 
estruturas empresariais da UE que tenham em conta a sociedade civil; refere que o 
ajustamento da composição dos conselhos de administração, nomeadamente através da 
nomeação de membros com conhecimentos de governação sustentável das empresas, 
pode contribuir para reforçar o cumprimento destas obrigações; considera que a questão 
da extensão da aplicabilidade deste tipo de medidas deve ser determinada com base no 
risco potencial de danos; observa que todos os esforços devem estar em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade;

8. Insta a Comissão a rever o impacto das obrigações de governação sustentável das 
empresas nas instituições financeiras que financiam o comércio;

9. Sublinha que a obrigação de divulgar informações sobre como as questões ambientais, 
sociais e relativas aos trabalhadores, o respeito pelos direitos humanos e os atos de 
suborno e de corrupção afetam uma empresa e como esta afeta a sociedade e o ambiente 
(a chamada dupla materialidade) deve incluir a partilha de todas as informações 
relevantes sobre a cadeia de abastecimento; observa que a partilha destas informações 
deve ser feita em conformidade com as regras estabelecidas na Diretiva relativa à 
divulgação de informações não financeiras; salienta que quaisquer novos requisitos da 
UE devem estar em conformidade com as várias normas internacionais em matéria de 
apresentação de informações, como a Iniciativa Global Reporting, o Sustainability 
Accounting Standards Board e o Comité Internacional de Informação Integrada, a fim 
de assegurar condições de concorrência equitativas para as empresas europeias; refere a 
importância de fornecer orientações e indicações abrangentes sobre as informações que 
devem ser partilhadas sobre as cadeias de valor;

10. Sublinha a importância do novo Regulamento Taxonomia, nomeadamente para as 
cadeias de abastecimento; salienta que a luta contra a elisão fiscal é um elemento 
fundamental da governação sustentável das empresas;

11. Reconhece a proposta da Comissão destinada a elaborar legislação sobre governação 
sustentável das empresas e devida diligência com base nas Linhas Diretrizes da OCDE 
para as Empresas Multinacionais e nas respetivas orientações da OCDE sobre o dever 
de diligência no domínio da conduta empresarial responsável, nas normas estabelecidas 
nas convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e nos 
Princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos; insta a 
Comissão explorar a possibilidade de incluir regimes de certificação a nível da UE para 
as cadeias de abastecimento como iniciativa complementar à sua proposta legislativa 
sobre o dever de diligência; exorta a Comissão a avaliar que legislação em vigor poderia 
ser atualizada ou racionalizada;

12. Sublinha que a governação sustentável das empresas não deve ser entendida de forma 
restritiva como mera legislação em matéria de dever de diligência, uma vez que a 
política comercial também desempenha um papel fundamental no conjunto inteligente 
de medidas que promove o respeito pelos direitos humanos nas empresas e contribui 
para atenuar os danos ambientais; salienta a importância da coerência entre as estruturas 
de governação das empresas da UE e os esforços da UE no diálogo com países terceiros 
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sobre a conduta responsável das empresas, através da introdução de capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável nos acordos de comércio livre; sublinha que 
tanto a governação sustentável das empresas como o dever de diligência das empresas 
devem ser tidos em conta na revisão em curso da política comercial.
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