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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. Reitera que as cadeias de valor mundiais são um elemento essencial da economia 
mundial e que a política comercial deve contribuir para um processo de produção 
transparente ao longo da cadeia de valor e demonstrar a conformidade com as 
normas ambientais, sociais e de segurança;

2. Sublinha que a governação sustentável das empresas pode ajudar a UE a criar uma 
economia mais resistente e sustentável, melhorar as condições de concorrência 
equitativas e proteger as empresas e os cidadãos da UE, pelo que é extremamente 
benéfica para a política comercial da UE;

3. Refere que a crise da COVID-19 expôs as vulnerabilidades das cadeias de 
abastecimento mundiais não regulamentadas e que as empresas com melhores 
práticas ambientais, sociais e de governação e com processos de atenuação dos 
riscos lidam melhor com a crise;

4. Observa com preocupação que menos de 1 % das empresas listam publicamente os 
seus fornecedores, mesmo em setores de alto risco;

5. Salienta que os deveres dos administradores devem incluir a obrigação de 
desenvolver, divulgar e implementar uma estratégia de sustentabilidade da empresa 
em todos os aspetos da sua atividade, incluindo as suas cadeias de abastecimento;

6. Sublinha que a obrigação de divulgar informações sobre como as questões de 
sustentabilidade afetam a empresa e como a empresa afeta a sociedade e o ambiente 
deve incluir a partilha de informações relevantes sobre todos os intervenientes ao 
longo da cadeia de abastecimento;

7. Observa que a governação sustentável das empresas não pode atingir o seu potencial 
máximo sem legislação em matéria de devida diligência que obrigue as empresas a 
identificar, prevenir, atenuar e registar as violações dos direitos humanos e os danos 
ambientais nas suas cadeias de valor mundiais.


