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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 cabe aos Estados proteger e salvaguardar os direitos humanos e que o 
setor empresarial tem a responsabilidade de os respeitar; reconhece os esforços 
envidados até à data, nomeadamente por empresas ativas a nível mundial, e 
reconhece a existência crescente de iniciativas voluntárias em matéria de dever de 
diligência, bem como de requisitos em matéria de transparência e de prestação de 
informações; lamenta os baixos níveis de execução do dever de diligência no 
domínio social, ambiental e dos direitos humanos que se registam atualmente nas 
cadeias de aprovisionamento; observa que as violações dos direitos humanos e das 
normas ambientais continuam a ser generalizadas e que existem provas claras de 
que várias empresas europeias não estão a praticar qualquer forma de dever de 
diligência nas suas cadeias de abastecimento, como comprova o «Estudo sobre os 
requisitos de diligência devida ao longo da cadeia de abastecimento», da Comissão 
Europeia; sublinha que o dever de diligência das empresas tem vindo a ser cada vez 
mais integrado nas legislações dos Estados-Membros e observa que o dever de 
diligência pode impulsionar a competitividade; congratula-se, a este respeito, com o 
compromisso público da Comissão no sentido de introduzir uma iniciativa 
legislativa em 2021 e salienta que o dever de diligência das empresas deve ser parte 
integrante da próxima revisão da política comercial da UE; 

2. Está convicto, por isso, da necessidade de introduzir legislação para estabelecer um 
dever de diligência a nível da UE, de aplicação horizontal obrigatória em toda a 
cadeia de abastecimento, para as empresas da UE e estrangeiras que operam no 
mercado interno, a fim de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, promover a boa governação, aumentar a rastreabilidade e a 
responsabilização nas cadeias de abastecimento mundiais, reforçar a 
competitividade internacional da UE criando condições de concorrência equitativas, 
e atenuar as vantagens concorrenciais desleais de países terceiros decorrentes de 
normas de proteção mais baixas, bem como do dumping social e ambiental no 
comércio internacional; salienta a necessidade de ponderar o risco de danos em vez 
da dimensão da empresa, tendo em conta o princípio da proporcionalidade; 

3. Insta a Comissão a efetuar uma avaliação de impacto sólida sobre a dimensão da 
cadeia de abastecimento à qual deve ser aplicável a futura regulamentação em 
matéria de dever de diligência, a fim de ter um impacto real na proteção dos direitos 
humanos e do ambiente, fornecendo simultaneamente uma análise pormenorizada 
dos encargos administrativos para as empresas – e, especificamente, as pequenas e 
médias empresas (PME) –, o valor acrescentado das empresas da UE, o emprego 
gerado pelas empresas da UE e o envolvimento destas nos mercados internacionais; 

4. Recorda que a economia da UE está a enfrentar a maior crise económica mundial 
desde a Grande Depressão na década de 1930 e que as empresas de toda a Europa 
foram particularmente afetadas; sublinha que, sobretudo no momento que 
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atravessamos, não devem ser tomadas quaisquer iniciativas legislativas que inibam 
ou prejudiquem a atividade económica, nomeadamente iniciativas que imponham 
mais encargos administrativos ou causem insegurança jurídica;

5. Recorda que as medidas relativas ao dever de diligência devem ter por objetivo 
identificar, prevenir, atenuar e remediar as violações dos direitos humanos e laborais 
e das normas ambientais, através de melhorias no respeito das normas laborais 
fundamentais e das normas ambientais, nomeadamente os compromissos climáticos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento, tornando assim as cadeias de abastecimento mais sólidas e ajudando 
a evitar perturbações no comércio internacional; está convicto de que o dever de 
diligência aumenta a segurança e a transparência no que respeita às práticas de 
aprovisionamento das empresas a partir de países fora da União Europeia, ajudará a 
proteger os interesses dos consumidores – ao garantir a qualidade e fiabilidade dos 
produtos – e deverá conduzir a práticas de aquisição mais responsáveis e a relações 
com fornecedores a longo prazo das empresas; sublinha que os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas e as Linhas Diretrizes da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) para as Empresas 
Multinacionais afirmam a necessidade de acesso a justiça e a reparação para as 
vítimas; sublinha que a futura legislação da UE também deve prever mecanismos de 
execução sólidos e o acesso a mecanismos de reclamação em favor das vítimas na 
União; está convicto de que o dever de diligência em matéria de direitos humanos 
deve basear-se no princípio de «não prejudicar», aumentar as iniciativas de 
autorregulação e as iniciativas voluntárias existentes e ser considerado um processo 
dinâmico de melhoria contínua; considera que o futuro regulamento da UE deve 
apoiar as empresas na gestão e no cumprimento das suas responsabilidades 
empresariais, estar plenamente alinhado com todas as obrigações existentes em 
matéria de dever de diligência e de prestação de informações setoriais – como a 
Diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras – e ser coerente com a 
legislação pertinente dos Estados-Membros; exorta a Comissão a avaliar se alguma 
da legislação em vigor pode ser atualizada ou substituída; sublinha que no domínio 
do comércio internacional, o dever de diligência e o aprovisionamento responsável 
devem tornar-se a norma de conduta empresarial para operadores de todas as 
dimensões; reconhece as diferenças em termos de dimensão e de complexidade que 
existem a nível das operações comerciais transfronteiriças e das posições na cadeia 
de aprovisionamento e a necessidade de ter em conta essas diferenças em quaisquer 
requisitos de devida diligência futuros; 

6. Congratula-se com o facto de iniciativas setoriais específicas – como o Regulamento 
relativo à madeira, o Regulamento relativo à aplicação da legislação, à governação e 
ao comércio no setor florestal (FLEGT), o Regulamento contra a tortura e, 
especificamente, o Regulamento relativo aos minerais provenientes de zonas de 
conflito – se terem tornado uma referência para a legislação vinculativa em matéria 
de dever de diligência nas cadeias de abastecimento, incluindo obrigações para as 
empresas europeias relativamente aos seus sistemas de gestão, à gestão de riscos, às 
auditorias independentes efetuadas por terceiros e à divulgação de informações; 

7. Recorda que a Comissão propôs o desenvolvimento de uma estratégia abrangente 
para o setor do vestuário, como parte do novo plano de ação da UE para a economia 
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circular, a qual – pelo facto de incluir um conjunto uniforme de normas em matéria 
de dever de diligência e de responsabilidade social – poderá constituir mais um 
exemplo da integração duma abordagem mais precisa para um setor específico; insta 
a Comissão a introduzir mais legislação da UE sobre o dever de diligência, 
vinculativa e orientada para setores específicos, por exemplo, em setores ligados aos 
produtos que representam um risco para as florestas e os ecossistemas e o setor do 
vestuário;

8. Acolhe com agrado o trabalho realizado até aqui a nível internacional; está convicto 
de que o futuro regulamento relativo ao dever de diligência deve assentar nos 
Princípios Orientadores da ONU, nas Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e nas orientações que as acompanham sobre o dever de diligência 
em matéria de conduta empresarial responsável, as normas estabelecidas nas 
principais convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e nos 
acordos multilaterais no domínio do ambiente (como a Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e a Convenção sobre a 
Biodiversidade), bem como noutras normas internacionais, que facilitarão uma 
futura convergência internacional e que devem ser desenvolvidas em colaboração 
com o setor empresarial e com todas as partes interessadas pertinentes; assinala que 
poderiam ser utilizados relatórios alargados do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE) como base comum anual para a autoavaliação das empresas; apoia 
as negociações em curso com vista à criação de um instrumento vinculativo da ONU 
destinado a regulamentar as empresas transnacionais e de outro tipo, no que diz 
respeito aos direitos humanos, e insta o Conselho a conferir à União um mandato 
para ser associada de forma proativa às negociações em curso; 

9. Observa que mais de 95% das empresas europeias são PME e que estas são afetadas 
desproporcionadamente pelas consequências económicas negativas da atual 
pandemia de COVID-19; salienta que o princípio da proporcionalidade deve ser 
aplicado aquando da análise e avaliação das limitações de capacidade, dos custos 
administrativos e dos encargos para as PME na futura legislação em matéria de 
dever de diligência, tendo simultaneamente em conta que o dever de diligência se 
baseia no risco; observa que os regimes industriais certificados oferecem às PME 
oportunidades para reunirem e partilharem de forma eficiente as suas 
responsabilidades; nota que os regimes certificados devem ser avaliados, 
reconhecidos e supervisionados pela Comissão; sublinha o imperativo de uma 
melhor regulamentação das auditorias sociais; sublinha a importância da realização 
duma avaliação de impacto para assegurar que as regras criadas reforcem a 
competitividade, sejam funcionais e aplicáveis a todos os intervenientes no mercado 
interno, incluindo as PME; apela à Comissão para que evite duplicar as obrigações 
de prestação de informações já existentes e sublinha a importância da existência de 
critérios comuns em matéria de prestação de informações para todas as empresas 
que operam no mercado interno; insta a prestar assistência técnica específica às 
empresas europeias, especialmente às PME, para que estas possam cumprir os 
requisitos do dever de diligência; 

10. Realça que uma colaboração com os parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade, é importante para garantir que o dever de diligência conduza a uma 
mudança; sublinha a importância das medidas e projetos de acompanhamento para 
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facilitar a execução dos acordos de comércio livre (ACL) da UE e apela a uma forte 
articulação entre estas medidas e a legislação horizontal sobre o dever de diligência; 
solicita, portanto, que os instrumentos financeiros, como a ajuda ao comércio, sejam 
utilizados para promover e apoiar a adoção de um comportamento responsável das 
empresas em países parceiros, incluindo através da prestação de apoio técnico no 
domínio da formação sobre o dever de diligência, de mecanismos de rastreabilidade 
e da introdução de reformas impulsionadas pelas exportações em países parceiros; 
salienta, a este respeito, a necessidade de promover a boa governação; 

11. Observa que os ACL – através dos seus capítulos de comércio e desenvolvimento 
sustentável (CDS) abrangentes e executáveis – promovem o dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento; insta a Comissão a apresentar propostas para o reforço 
da execução dos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável e a fazer 
uso de todos os instrumentos existentes – tais como o Regulamento de execução, os 
ACL, os acordos de parceria económica (APE) e o Sistema de Preferências 
Generalizadas (SPG) – a fim de assegurar a integração e o cumprimento das 
obrigações do dever de diligência; sublinha o papel fundamental do recém-nomeado 
alto responsável pela execução da política comercial no acompanhamento da 
execução das obrigações do dever de diligência; apela ao reforço da rastreabilidade 
das cadeias de abastecimento, estabelecida com base nas regras de origem do código 
aduaneiro europeu; observa que uma proposta legislativa da Comissão sobre o dever 
de diligência abrangerá as trocas comerciais com todos os parceiros comerciais e 
não apenas com os parceiros com quem a UE tenha celebrado um ACL; sublinha 
que estes instrumentos comerciais devem incluir mecanismos de execução fortes, 
tais como a exclusão do acesso preferencial em caso de incumprimento; 

12. Está convicto de que o cumprimento das obrigações do dever de diligência deve ser 
uma condição para o acesso ao mercado interno e que deve ser exigido aos 
operadores que verifiquem e forneçam provas, através do exercício do dever de 
diligência, de que os produtos que colocam no mercado interno estão em 
conformidade com os critérios em matéria de ambiente e de direitos humanos 
estabelecidos na legislação sobre o dever de diligência; solicita a adoção de medidas 
complementares, como a proibição da importação de produtos associados a 
violações graves dos direitos humanos, tais como o trabalho forçado ou o trabalho 
infantil; sublinha a importância de incluir o objetivo de combate ao trabalho forçado 
e ao trabalho infantil nos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável 
dos acordos comerciais celebrados pela UE; 

13. Solicita que os instrumentos comerciais e as delegações da UE sejam associados ao 
acompanhamento da aplicação da futura regulamentação em matéria de dever de 
diligência pelas empresas europeias que operam fora da UE, incluindo através da 
organização de consultas relevantes com titulares de direitos, comunidades locais, 
câmaras de comércio intervenientes da sociedade civil e sindicatos; insta a 
Comissão a colaborar com as câmaras de comércio dos Estados-Membros na 
disponibilização de ferramentas e informação em linha para apoiar a aplicação da 
futura legislação em matéria de dever de diligência; 

14. Salienta que a comunidade empresarial e os intervenientes da sociedade civil – 
incluindo os sindicatos, os parceiros sociais, as organizações dos direitos humanos e 
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ambientais, as organizações de mulheres e as comunidades indígenas – devem 
participar em consultas pertinentes sobre quaisquer políticas de dever de diligência e 
de prevenção e controlo de riscos e ter o direito de apresentar queixa em caso de 
infrações ao longo da cadeia de abastecimento e de aceder a um mecanismo de 
reclamação; sublinha que o ponto de contacto nacional para as Linhas Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais pode também servir como ponto de 
contacto para efeitos da futura legislação e observa que a OCDE e os grupos 
consultivos internos que acompanham a aplicação dos ACL constituem um bom 
exemplo de inclusão do setor terciário; 

15. Realça que a legislação sobre o dever de diligência obrigatório deve incluir, como 
elemento fundamental, requisitos de transparência abrangentes; nota que uma 
melhor informação e transparência permitem aos fornecedores e fabricantes 
controlarem e compreenderem melhor as respetivas cadeias de abastecimento e 
melhorar a confiança do público na produção; salienta, a este respeito, que a futura 
regulamentação relativa ao dever de diligência deve concentrar-se em soluções 
digitais para minimizar os encargos burocráticos e insta a Comissão a investigar 
novas soluções tecnológicas capazes de apoiar o estabelecimento e a melhoria da 
rastreabilidade nas cadeias de abastecimento mundiais; lembra que a tecnologia das 
cadeias de blocos pode contribuir para este objetivo;

16. Recorda que as mulheres constituem a maioria dos trabalhadores em setores como o 
da produção têxtil e do vestuário, das telecomunicações, do turismo, da prestação de 
cuidados e da agricultura, nos quais tendem a concentrar-se mais do que os homens 
em formas de emprego formal e informal com salários ou estatuto baixos; solicita, 
portanto, regras que obriguem as empresas a aplicar uma abordagem sensível às 
questões de género e a ponderar explicitamente se e de que forma as mulheres 
podem ser afetadas de forma desproporcionada pelas suas operações e atividades.
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