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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. Lamenta os níveis de dever de diligência baixos que se registam atualmente nas 
cadeias de aprovisionamento; 

2. Está convicto da necessidade de estabelecer um dever de diligência obrigatório para 
criar condições de concorrência equitativas e evitar vantagens competitivas desleais 
no comércio internacional;  

3. Está convicto de que as obrigações em matéria de devida diligência devem ter por 
objetivo prevenir violações dos direitos humanos, laborais e ambientais, tornar as 
cadeias de abastecimento mais sólidas e evitar perturbações no comércio 
internacional; 

4. Congratula-se com o facto de o Regulamento da UE relativo aos minerais 
provenientes de zonas de conflito se ter tornado um marco de referência para uma 
legislação vinculativa em matéria de dever de diligência nas cadeias de 
abastecimento; 

5. Está convicto de que o futuro regulamento deve assentar nos Princípios 
Orientadores das Nações Unidas e nas Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais; 

6. Salienta que as limitações das PME em termos de capacidade devem ser 
devidamente tidas em conta na futura legislação sobre o dever de diligência; observa 
que os regimes industriais certificados não substituem uma tal legislação; 

7. Realça que uma colaboração com os parceiros comerciais é crucial para garantir que 
o dever de diligência conduza a uma mudança; solicita que os instrumentos 
financeiros, como a ajuda ao comércio, sejam utilizados para apoiar um 
comportamento responsável das empresas;  

8. Salienta a importância de abordar e fazer cumprir as obrigações em matéria de dever 
de diligência no âmbito dos capítulos dos ACL sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável, bem como nos organismos estabelecidos pelos ACL; 

9. Solicita que os instrumentos comerciais e as delegações da UE sejam associados ao 
acompanhamento da aplicação da regulamentação em matéria de dever de 
diligência;  

10. Salienta que os intervenientes da sociedade civil, os sindicatos e os parceiros sociais 
devem participar na prevenção de riscos e ter o direito de apresentar queixa em caso 
de infração. 


