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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho no que se refere 
à divulgação de informações não 
financeiras e de informações sobre a 
diversidade por parte de certas grandes 
sociedades e grupos

que altera as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho no que se refere 
à divulgação de informações financeiras e
não financeiras e de informações sobre a 
diversidade por parte de certas grandes 
sociedades e grupos

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para garantir a confiança dos 
cidadãos da UE nas sociedades, é 
essencial uma maior transparência 
relativamente às atividades das sociedades 
de grande dimensão, em particular no que 
se refere à denominação dos 
estabelecimentos, à natureza das 
atividades e à sua localização geográfica, 
ao volume de negócios, ao número de 
trabalhadores numa base equivalente a 
tempo inteiro, aos lucros obtidos, aos 
impostos pagos sobre os lucros e aos 
subsídios recebidos. Consequentemente, a 
obrigatoriedade da divulgação de 
informações neste domínio pode ser 
considerada um elemento importante da 
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responsabilidade social das sociedades 
perante as partes interessadas e a 
sociedade civil.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A divulgação de informações sobre 
a sustentabilidade das empresas é um 
passo vital na gestão da mudança para 
uma economia global sustentável, que 
combine a rentabilidade a longo prazo 
com a justiça social e a proteção 
ambiental. A transparência e a 
responsabilização estão a tornar-se uma 
parte intrínseca das discussões sobre a 
agenda para o desenvolvimento pós-2015 
e os objetivos de desenvolvimento 
sustentável. A divulgação de informações 
sobre a sustentabilidade, por ajudar a 
medir, acompanhar e gerir o desempenho 
e os impactos, constitui uma oportunidade 
para reforçar a capacidade do setor 
privado para influenciar, de forma 
positiva, o desenvolvimento sustentável.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É igualmente necessário estabelecer um 
requisito mínimo legal no que respeita à 
extensão das informações que devem ser 
disponibilizadas ao público pelas 
sociedades de toda a União. Os relatórios 
anuais devem proporcionar uma visão justa 
e global das políticas, resultados e riscos de 

(5) É igualmente necessário estabelecer um 
requisito mínimo legal no que respeita à 
extensão das informações que devem ser 
disponibilizadas ao público pelas 
sociedades de toda a União. Os relatórios 
anuais devem proporcionar uma visão justa 
e global das políticas, resultados e riscos, 
bem como do destino exato dos 
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uma sociedade. investimentos de caráter social das 
sociedades e das respetivas filiais.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras divulgadas em toda a União, as 
sociedades devem ser obrigadas a incluir 
no seu relatório anual uma declaração não 
financeira que contenha informações 
relativas, pelo menos, às questões 
ambientais, sociais e relacionadas com os 
trabalhadores, ao respeito pelos direitos 
humanos, à luta contra a corrupção e as 
tentativas de suborno. Essa declaração 
deve incluir uma descrição das políticas, 
resultados, e riscos associados às mesmas 
questões.

(6) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras divulgadas em toda a União, as 
sociedades devem ser obrigadas a incluir 
no seu relatório anual uma declaração não 
financeira que contenha informações 
relativas, pelo menos, às questões 
ambientais, sociais e relacionadas com os 
trabalhadores, às medidas de combate à 
discriminação, ao respeito pelos direitos 
humanos, à luta contra a corrupção e as 
tentativas de suborno. Essa declaração 
deve incluir uma descrição das políticas, 
dos resultados, do destino exato dos 
investimentos de caráter social e dos
riscos associados às mesmas questões, 
inclusive em relação a toda a cadeia de 
abastecimento.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A divulgação de informações não 
financeiras deve assentar em processos de 
devida diligência baseados nos riscos, 
levados a cabo pelas sociedades para 
identificar, prevenir e atenuar os efeitos 
adversos reais e potenciais, conforme 
apropriado, para a dimensão das 
sociedades, a natureza e o contexto das 
atividades e a gravidade dos riscos dos 
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efeitos adversos. Os princípios de devida 
diligência constam nas Diretrizes da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) 
para as empresas multinacionais e nos 
princípios orientadores da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, que aplicam 
o quadro «Proteger, Respeitar e Reparar», 
definido pelas Nações Unidas, que a 
Comissão se comprometeu a respeitar.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As sociedades devem fornecer 
informações pormenorizadas sobre os 
riscos mais importantes que envolvem 
impactos graves, assim como informações 
pormenorizadas sobre qualquer impacto 
grave que se tenha concretizado. A 
importância atribuída a um risco deve 
depender da probabilidade da sua 
concretização, combinada com a 
gravidade dos impactos potenciais. A 
gravidade dos impactos deve ser avaliada 
em função da sua dimensão e gravidade, 
do número de indivíduos afetados, no 
momento ou no futuro, e do eventual 
caráter irremediável, ou seja, de qualquer 
limitação à possibilidade garantir às 
pessoas ou aos bens afetados uma 
situação pelo menos semelhante ou 
equivalente à existente antes do impacto 
negativo.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A referência mais frequente a 
quadros existentes de sustentabilidade e 
de divulgação de informações, assim 
como o contínuo aparecimento de novos 
quadros, estimulam a transição para uma 
economia global sustentável. No entanto, 
com o aumento global das políticas de 
divulgação de informações sobre 
sustentabilidade, nomeadamente nos 
países em desenvolvimento, o 
alinhamento e a harmonização dos 
quadros tornam-se um desafio crescente 
que importa ter em conta, atendendo ao 
risco de sobreposição, contradição e 
mesmo concorrência entre as normas.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) As questões sociais incluem um 
comportamento responsável em matéria 
de planeamento fiscal, para assegurar que 
o pagamento de uma quota-parte justa 
dos impostos seja feito no país adequado e 
evitar a evasão fiscal agressiva.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para fornecer essas informações, as (7) Para fornecer informações sobre o 
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sociedades podem recorrer a sistemas 
nacionais, sistemas da UE, como o Sistema 
Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS), bem como a sistemas 
internacionais como o Pacto Global das 
Nações Unidas (NU), os princípios 
orientadores da ONU sobre empresas e 
direitos humanos, em aplicação do 
quadro das Nações Unidas «Proteger, 
Respeitar e Reparar», as Diretrizes da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) 
para as empresas multinacionais, a norma 
ISO 26000 da Organização Internacional 
de Normalização, a Declaração de 
Princípios Tripartida da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre as 
empresas multinacionais e a política social, 
e a Iniciativa Global Reporting.

respeito dos direitos e valores protegidos 
pelas normas do direito internacional, as 
sociedades devem aplicar os princípios 
orientadores da ONU sobre empresas e 
direitos humanos, em aplicação do 
quadro das Nações Unidas «Proteger, 
Respeitar e Reparar», e as Diretrizes da 
OCDE para as empresas multinacionais.
As sociedades podem também recorrer a 
sistemas nacionais, sistemas da UE, como 
o Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS), bem como a outros 
sistemas internacionais como o Pacto 
Global das Nações Unidas (NU), a norma 
ISO 26000 da Organização Internacional 
de Normalização, a Declaração de 
Princípios Tripartida da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre as 
empresas multinacionais e a política social, 
e a Iniciativa Global Reporting.

Justificação

Um quadro global harmonizado para a divulgação de informações de sustentabilidade é do 
interesse das sociedades que operam na economia global. As Diretrizes da OCDE abrangem 
todos os principais domínios de ética empresarial. Em 16 de junho de 2011, na sequência do 
trabalho do Prof. John Ruggie, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU apoiou 
unanimemente os princípios orientadores que aplicam o quadro das Nações Unidas 
«Proteger, Respeitar e Reparar». Dado o seu âmbito abrangente em matéria de 
sustentabilidade e as suas complementaridades, estes dois quadros devem constituir a base 
do alinhamento e da harmonização da divulgação de informações.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Na medida do necessário para uma 
compreensão dos impactos a nível de 
direitos humanos, bem como sociais e 
ambientais das sociedades, os relatórios 
anuais devem incluir indicadores-chave 
não financeiros de desempenho que sejam 
relevantes para o seu setor empresarial. 
No que se refere aos aspetos ambientais, 
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os indicadores não financeiros devem 
incluir uma avaliação das emissões de 
gases com efeito de estufa e da utilização 
de materiais, de água e de solo. Esta 
avaliação deve incluir uma estimativa da 
utilização destes recursos na cadeia de 
abastecimento das sociedades.

Justificação

A Comissão Europeia apoiou estes indicadores na sua comunicação intitulada «Roteiro para 
uma Europa eficaz na utilização dos recursos», de 20 de setembro de 2011. 

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras fornecidas pelas sociedades, a 
Comissão deve desenvolver orientações 
sobre a utilização de indicadores-chave de 
desempenho adequados e metodologias de 
medição de recursos, assim como dos 
quadros internacionais, em particular 
relativamente à responsabilidade social de 
respeitar os direitos e valores protegidos 
pelas normas do direito internacional.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de meios 
adequados e eficazes para obrigar à 
divulgação completa, rigorosa e credível 
de informações não financeiras por parte 
das sociedades, em conformidade com o 
disposto na presente diretiva.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em consonância com as 
recomendações do relatório GEO-5 do 
Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente, a integração dos dados 
ambientais, económicos e sociais deve ter 
em vista fornecer uma verdadeira 
avaliação do impacto ambiental.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O acesso dos investidores às 
informações não financeiras também deve 
contribuir para canalizar os investimentos 
para as empresas socialmente «virtuosas».

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A divulgação de informações não 
financeiras deve permitir a 
implementação de uma estratégia de 
investimento sustentável e inclusiva que 
incorpore uma cláusula de 
responsabilidade social das empresas com 
orientações concretas para os 
investidores, bem como uma metodologia 
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de avaliação eficaz para as autoridades 
públicas que monitorizam os 
investimentos em termos do seu impacto 
social e ambiental. 

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A obrigação de divulgação de 
informações não financeiras inclui 
igualmente a necessidade de garantir um 
equilíbrio entre os resultados obtidos em 
matéria ambiental e em matéria social, 
para que essa divulgação respeite os 
princípios da responsabilidade social das 
empresas e não contenha exclusivamente 
dados ambientais. 

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O âmbito destes requisitos de 
divulgação de informações não financeiras 
deverá ser definido por referência ao 
número médio de trabalhadores, ao valor 
total dos ativos e ao volume de negócios. 
As PME devem ser isentas de requisitos 
adicionais, e a obrigação de apresentar uma 
declaração não financeira no relatório 
anual deve aplicar-se apenas às sociedades 
cujo número médio de trabalhadores é 
superior a 500, e que excedem ou um valor 
total de balanço de 20 milhões de euros ou 
um volume de negócios líquido de 40
milhões de euros.

(11) O âmbito destes requisitos de 
divulgação de informações não financeiras 
deverá ser definido por referência ao 
número médio de trabalhadores, ao valor 
total dos ativos e ao volume de negócios. 
As PME devem ser isentas de requisitos 
adicionais, e a obrigação de apresentar uma 
declaração não financeira no relatório 
anual deve aplicar-se apenas às sociedades 
cujo número médio de trabalhadores é 
superior a 250, e que excedem ou um valor 
total de balanço de 17,5 milhões de euros 
ou um volume de negócios líquido de 35
milhões de euros.
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Justificação

A definição de uma sociedade de grande dimensão deve ser interpretada em conformidade 
com a definição constante da Quarta Diretiva Contabilística, nos termos da qual uma 
sociedade é de grande dimensão se tiver um número médio de trabalhadores superior a 250 e 
um balanço financeiro total superior a 17,5 milhões de euros ou um volume de negócios 
líquido superior a 35 milhões de euros.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Conselho Europeu, de 22 de 
maio de 2013, apelou para a introdução 
obrigatória da transmissão de 
informações por país para todas as 
grandes empresas e grupos, como parte da 
revisão da presente diretiva. Por 
conseguinte, a fim de permitir uma maior 
transparência dos pagamentos feitos a 
administrações públicas, as grandes 
empresas e as entidades de interesse 
público devem divulgar os pagamentos 
relevantes feitos às administrações 
públicas dos países em que operam. 
Sempre que possível, essa divulgação deve 
ser feita mediante a publicação de um 
anexo à demonstração financeira anual 
ou à demonstração financeira 
consolidada da empresa em questão.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Para atenuar os efeitos do 
planeamento fiscal agressivo e da evasão 
fiscal por parte das empresas da UE, os 
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Estados-Membros devem introduzir 
regras gerais contra a evasão, 
consentâneas com a Recomendação da 
Comissão relativa ao planeamento fiscal 
agressivo, de 12 de dezembro de 2012, e 
com o relatório intercalar da OCDE ao 
G20, de 5 de setembro de 2013. Além 
disso, as grandes empresas da União 
também devem disponibilizar ao público 
um relatório sobre os seus sistemas de 
planeamento fiscal agressivo, que inclua 
outras informações relevantes.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A obrigação de divulgação de 
informações não financeiras requer a 
criação de agências de notação aprovadas 
pela União Europeia para aferir, se 
necessário, a veracidade das informações 
divulgadas. 

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A cadeia de abastecimento de uma 
empresa pode dissociar-se da origem e da 
responsabilidade e, consequentemente, 
criar riscos significativos não só para as 
próprias empresas, mas também para a 
sociedade em geral, como resultado das 
suas atividades empresariais. É, por isso, 
importante que as empresas exerçam a 
devida diligência nas suas cadeias de 
abastecimento, incluindo quando 
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recorrem a subcontratantes, e que essas 
políticas específicas sejam divulgadas, a 
fim de atenuar os riscos e informar as 
partes interessadas das avaliações 
realizadas.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
nos termos do artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais e do artigo 19.º do 
TFUE apenas se deve aplicar às grandes 
sociedades cotadas. Por conseguinte, as 
pequenas e médias sociedades, que podem 
ser isentas de certas obrigações 
contabilísticas ao abrigo do artigo 27.º da 
Diretiva 78/660/CEE, não devem ser 
abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A obrigação de divulgar 
informações não financeiras poderá ser 
considerada um critério de adjudicação de 
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contratos aquando de uma futura revisão 
da Diretiva relativa aos contratos 
públicos.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 500 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 20 ou 40
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 250 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 17,5 ou 
35 milhões de euros, a referida exposição 
deve também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes tanto às questões ambientais, 
como às questões sociais e relativas aos 
trabalhadores, às medidas de combate à 
discriminação, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, tendo em conta a 
toda a cadeia de abastecimento da 
sociedade, incluindo:

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 787/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

i-A) O destino exato dos investimentos de 
caráter social.
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Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma descrição da política de devida 
diligência da empresa para os seus órgãos 
de administração, direção e supervisão em 
relação às suas cadeias de abastecimento 
e aos seus subcontratantes, pelo menos 
nas áreas referentes às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito pelos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno. A descrição deve 
também incluir os objetivos desta política 
de devida diligência, o modo como foi 
implementada e os resultados no período 
em análise.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma análise da utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização do solo, a utilização de água, as 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
utilização de materiais.

Justificação

A divulgação de informações ambientais pode contribuir para a proteção ambiental se as 
partes interessadas receberem informações pertinentes, corretas e comparáveis. A criação de 
condições de igualdade entre as sociedades implica a definição de um denominador mínimo 
comum em matéria de divulgação de informações. No Roteiro de 2011 para a eficácia na 
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utilização dos recursos, a Comissão Europeia propôs a utilização de quatro indicadores-
chave – água, solo, materiais e carbono – para a medição da utilização de recursos. Estes 
indicadores foram apoiados pelo PE, assim como pela Plataforma Europeia sobre a 
Utilização Eficaz de Recursos. Deverão ser incluídos no âmbito de aplicação da presente 
diretiva.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso uma sociedade não aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
para esse facto.

Caso uma sociedade não aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
fundamentada para esse facto com base 
na avaliação dos riscos.

Justificação

A divulgação de informações não financeiras é um meio vital de melhoria das práticas 
empresariais responsáveis e de gestão da mudança no sentido de uma economia global 
sustentável que combine a rentabilidade a longo prazo com a justiça social e a proteção 
ambiental. A opção de «explicar» deve permitir que os utilizadores das informações 
divulgadas compreendam a forma como as sociedades percecionam e avaliam os riscos nas 
suas próprias estratégias.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para a prestação destas informações a 
sociedade pode recorrer a sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, 
devendo nesse caso especificar o sistema 
em que se baseou.

Para a prestação destas informações, a 
sociedade deve ter em conta a sua 
responsabilidade de respeitar os direitos e 
valores protegidos pelas normas do direito 
internacional. Neste sentido, a sociedade 
deve aplicar os princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
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em aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar», e 
as Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. A sociedade pode, além 
disso, recorrer a sistemas nacionais, da UE 
ou internacionais, ou a uma grelha de 
critérios sociais quantificáveis e setoriais 
aprovada pela União Europeia, com base, 
por exemplo, num modelo de «rótulo 
social», devendo nesse caso especificar o 
sistema em que se baseou. A presente 
disposição é aplicável sem prejuízo dos 
requisitos da presente diretiva ou de 
outras legislações ou orientações da 
União Europeia que contenham regras 
mais específicas para as sociedades em 
matéria de divulgação de informações não 
financeiras.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, e dos impactos 
a nível de direitos humanos, bem como 
sociais e ambientais, a análise deve incluir 
indicadores-chave de desempenho, tanto 
financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) A Comissão Europeia deve elaborar 
orientações sobre a metodologia e a 
utilização das normas internacionais e 
dos indicadores de desempenho não 
financeiros, tal como referido no 
artigo 46.º, n.º 1, a fim de prestar 
assistência às sociedades na divulgação de 
informações.
A Comissão deve publicar essas 
orientações. Deve apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a elaboração das orientações, o 
mais tardar, 18 meses após a adoção da 
diretiva. 

Justificação

A fim de otimizar a divulgação de informações sobre a sustentabilidade das sociedades, a 
Comissão deve assegurar uma orientação contínua sobre indicadores-chave de desempenho 
apropriados e uma metodologia de medição de recursos, refletindo, simultaneamente, sobre a 
utilização de normas internacionais.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A Comissão deve criar um Conselho 
de Orientação para a Divulgação de 
Informações Não Financeiras destinado a 
apoiar a aplicação dos requisitos em 
matéria de divulgação de informações não 
financeiras e a envolver as partes 
interessadas na elaboração de orientações 
sobre a metodologia e a utilização de 
normas internacionais e indicadores de 
desempenho não financeiros, tal como 
referido no artigo 46.º, n.º 1, de forma 
equilibrada e aberta.
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Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE 
Artigo 46-A – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição da política de 
diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão em termos de idade, sexo, 
diversidade geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, dos objetivos 
dessa política de diversificação, da forma 
como foi implementada e dos respetivos 
resultados no período de referência. Caso a 
sociedade não aplique uma política de 
diversificação, a declaração deve conter 
uma explicação clara e fundamentada para 
esse facto.

g) Uma descrição da política de 
diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão nos termos do artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais e do 
artigo 19.º do TFUE, dos objetivos dessa 
política de diversificação, da forma como 
foi implementada e dos respetivos 
resultados no período de referência. Caso a 
sociedade não aplique uma política de 
diversificação, a declaração deve conter 
uma explicação clara e fundamentada para 
esse facto.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 78/660/CE
Artigo 46-A – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

É aditada a seguinte alínea c-A):
c-A) A fim de avaliar a proporcionalidade 
dos métodos de redução de impostos 
utilizados por uma empresa, deve ser 
efetuada uma descrição dos mecanismos 
de planeamento fiscal dessa empresa, que 
inclua, pelo menos:
(i) Os mecanismos de planeamento fiscal
agressivo, incluindo o conteúdo geral do 
aconselhamento recebido;
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(ii) As disposições relativas aos preços de 
transferência e informação que indique se 
estes preços foram acordados pelas 
autoridades fiscais em cada um dos países 
em questão;
(iii) As decisões em matéria de 
estabelecimento permanente e uma lista 
de países em que a empresa opera sem ter 
um estabelecimento permanente;
(iv) Os métodos de erosão da base através 
da dedução de juros, royalties e outros 
pagamentos financeiros, indicando onde 
as marcas são desenvolvidas, onde são 
pagas pelas filiais e se são detidas pela 
empresa-mãe no seu local de operação 
principal ou, se não for o caso, onde estão 
domiciliadas para efeitos fiscais;
(v) A indicação de onde decorrem a 
investigação e o desenvolvimento e as 
modalidades de transferência dos 
resultados a partir das filiais.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O relatório consolidado de gestão deve 
conter uma exposição fiel da evolução dos 
negócios, do desempenho e da posição das 
empresas compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, bem como 
uma descrição dos principais riscos e 
incertezas com que se defrontam.

O relatório consolidado de gestão deve 
conter uma exposição fiel da evolução dos 
negócios, do desempenho e da posição das 
empresas compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, bem como 
uma descrição dos principais riscos e 
incertezas com que se defrontam, 
abrangendo a totalidade da cadeia de 
abastecimento.



PE519.686v02-00 22/31 AD\1008486PT.doc

PT

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para as empresas-mães de empresas a 
consolidar que, em conjunto, durante o 
exercício financeiro, excedam um número 
médio de empregados de 500, e que, em 
conjunto, na data de encerramento do 
balanço, excedam um total do balanço ou 
um montante líquido de volume de 
negócios de respetivamente 20 ou 40
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Para as empresas-mães de empresas a 
consolidar que, em conjunto, durante o 
exercício financeiro, excedam um número 
médio de empregados de 250, e que, em 
conjunto, na data de encerramento do 
balanço, excedam um total do balanço ou 
um montante líquido de volume de 
negócios de respetivamente 17,5 ou 35
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes tanto às questões ambientais, 
como às questões sociais e relativas aos 
trabalhadores, às medidas de combate à 
discriminação, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, tendo em conta a 
toda a cadeia de abastecimento da 
sociedade, incluindo:

Justificação

A definição de uma sociedade de grande dimensão deve ser interpretada em conformidade 
com a definição constante da Quarta Diretiva Contabilística, nos termos da qual uma 
sociedade é de grande dimensão se tiver um número médio de trabalhadores superior a 250 e 
um balanço financeiro total superior a 17,5 milhões de euros ou um volume de negócios 
líquido superior a 35 milhões de euros. Um relatório sobre questões não financeiras e os 
riscos conexos não pode estar completo sem a informação pertinente relativa à totalidade da 
cadeia de abastecimento.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea i-A) (nova)



AD\1008486PT.doc 23/31 PE519.686v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

i-A) O destino exato dos investimentos de 
caráter social.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Os riscos associados a essas questões e 
a forma como são geridos pela sociedade.

iii) Os riscos associados a essas questões, 
ligados às operações da sociedade, que 
são suscetíveis de ter, ou tiveram, graves 
impactos negativos a nível social, 
ambiental ou de direitos humanos, e a 
forma como são geridos pela sociedade.

Justificação

O conceito de risco tem vários aspetos. A empresa enfrenta alguns riscos e pode representar 
outros riscos para a sociedade. Estes últimos podem, por sua vez, constituir riscos para a 
empresa. Em consonância com as Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais e os 
princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, que aplicam o quadro 
das Nações Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar», todos os aspetos dos riscos têm de ser 
incorporados na divulgação de informações, a fim de que a proposta atinja os seus objetivos. 

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma descrição da política de devida 
diligência do grupo para os seus órgãos 
de administração, direção e supervisão em 
relação às suas cadeias de abastecimento 
e subcontratantes, pelo menos nas áreas
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referentes às questões ambientais, sociais 
e relativas aos trabalhadores, ao respeito 
pelos direitos humanos, ao combate à 
corrupção e às tentativas de suborno. A 
descrição deve também incluir os 
objetivos desta política de devida 
diligência, o modo como foi 
implementada e os resultados no período 
em análise.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma análise da utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização do solo, a utilização de água, as 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
utilização de materiais;

Justificação

A divulgação de informações ambientais pode contribuir para a proteção ambiental se as 
partes interessadas receberem informações pertinentes, corretas e comparáveis. A criação de 
condições de igualdade entre as sociedades implica a definição de um denominador mínimo 
comum em matéria de divulgação de informações. No Roteiro de 2011 para a eficácia na 
utilização dos recursos, a Comissão Europeia propôs a utilização de quatro indicadores-
chave – água, solo, materiais e carbono – para a medição da utilização de recursos. Estes 
indicadores foram apoiados pelo PE, assim como pela Plataforma Europeia sobre a 
Utilização Eficaz de Recursos. Deverão, em conformidade, ser incluídos no âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Caso as empresas incluídas na 
consolidação, consideradas no seu 
conjunto, não apliquem políticas em 
relação a uma ou várias destas questões, a 
sociedade deve apresentar uma explicação 
para esse facto.

Caso as empresas incluídas na 
consolidação, consideradas no seu 
conjunto, não apliquem políticas em 
relação a uma ou várias destas questões, a 
sociedade deve apresentar uma explicação 
fundamentada para esse facto com base 
na avaliação dos riscos.

Justificação

A divulgação de informações não financeiras é um meio vital de melhoria das práticas 
empresariais responsáveis e de gestão da mudança no sentido de uma economia global 
sustentável que combine a rentabilidade a longo prazo com a justiça social e a proteção 
ambiental. A opção de «explicar» deve permitir que os utilizadores das informações 
divulgadas compreendam a forma como as sociedades percecionam e avaliam os riscos nas 
suas próprias estratégias.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Para a prestação destas informações o 
relatório anual consolidado pode basear-se 
em sistemas nacionais, da UE ou 
internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Para a prestação destas informações, a 
sociedade deve ter em conta a sua 
responsabilidade de respeitar os direitos e 
valores protegidos pelas normas do direito 
internacional. Neste sentido, a sociedade 
deve aplicar os princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
em aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar», e 
as Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. Além disso, o relatório 
anual consolidado pode basear-se em 
sistemas nacionais, da UE ou 
internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou. A 
presente disposição é aplicável sem 
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prejuízo dos requisitos da presente 
diretiva ou de outras legislações ou 
orientações da União Europeia que 
contenham regras mais específicas para 
as sociedades em matéria de divulgação 
de informações não financeiras.

Justificação

Um quadro global harmonizado para a divulgação de informações de sustentabilidade é do 
interesse das sociedades que operam na economia global. As Diretrizes da OCDE abrangem 
todos os principais domínios de ética empresarial. Em 16 de junho de 2011, na sequência do 
trabalho do Prof. John Ruggie, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU apoiou 
unanimemente os princípios orientadores que aplicam o quadro das Nações Unidas 
«Proteger, Respeitar e Reparar». Dado o seu âmbito abrangente em matéria de 
sustentabilidade e as suas complementaridades, estes dois quadros devem constituir a base 
do alinhamento e da harmonização da divulgação de informações.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Capítulo 10 – artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

2-A. Alterações à Diretiva 2013/34/UE 
(Apresentação de relatórios por país)
A Diretiva 2013/34/UE é alterada do 
seguinte modo:
(1) No capítulo 10, ao artigo 41.º é aditado 
o seguinte n.º 6:
6. «Relatório por país»: as seguintes 
informações financeiras, a serem 
fornecidas por uma empresa, na aceção 
do artigo 2.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), e do 
artigo 3.º, n.º 4, para cada 
Estado-Membro e país terceiro em que 
opera:
a) Denominação, natureza das atividades 
e localização geográfica;
b) Volume de negócios;
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c) Número de trabalhadores numa base 
equivalente a tempo inteiro;
d) Lucros ou perdas antes da dedução de 
impostos;
e) Impostos sobre os lucros ou perdas;
f) Subvenções públicas recebidas;
(2) No capítulo 10, o artigo 42.º, n.ºs 1 e 2, 
passa a ter a seguinte redação:
Artigo 42.º
Empresas obrigadas a informar sobre os 
pagamentos efetuados a administrações 
públicas e a elaborar um relatório por 
país
1. Os Estados-Membros exigem que as 
grandes empresas e todas as entidades de 
interesse público ativas na indústria 
extrativa ou na exploração de floresta 
primária elaborem e publiquem 
anualmente um relatório sobre os 
pagamentos efetuados a administrações 
públicas. Os Estados-Membros exigem 
também que as grandes empresas e todas 
as entidades de interesse público 
divulguem anualmente um relatório por 
país, numa base consolidada, para o 
período em questão.
2. Estas obrigações não são aplicáveis às 
empresas regidas pelo direito de um 
Estado-Membro que sejam uma filial ou 
uma empresa-mãe, se estiverem reunidas 
ambas as condições seguintes:
a) A empresa-mãe rege-se pelo direito de 
um Estado-Membro; e
b) Os pagamentos a administrações 
públicas e o relatório por país elaborado 
pela empresa-mãe são incluídos no 
relatório consolidado sobre o pagamento 
a administrações públicas elaborado por 
essa empresa-mãe nos termos do 
artigo 39.º.
(3) São aditados os n.ºs 3 e 4, com a 
seguinte redação:
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3. As informações a que se refere o n.º 1 
são objeto de auditoria nos termos da 
Diretiva 2006/43/CE e publicadas, se 
possível, como anexo às demonstrações 
financeiras anuais ou, se for o caso, às 
demonstrações financeiras consolidadas 
da sociedade/empresa em questão.
4. A Comissão elabora um relatório de 
avaliação geral no que respeita às 
potenciais consequências económicas da 
divulgação pública do relatório por país, 
incluindo o impacto na competitividade e 
no investimento, e pode ponderar a 
disponibilização destas informações às 
autoridades fiscais competentes somente 
no caso de uma avaliação negativa. A 
Comissão apresenta o seu relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu 
até 31 de dezembro de 2015.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 50.º-A

Controlo e aplicação
1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de meios adequados e eficazes 
para controlar e fazer cumprir a 
obrigação de divulgação de informações 
não financeiras por parte das sociedades, 
em aplicação do disposto na presente 
diretiva.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
procedimentos judiciais e/ou 
administrativos para fazer cumprir as 
obrigações decorrentes da presente 
diretiva estão disponíveis para todas as 
pessoas, incluindo pessoas coletivas, que 
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possuam um interesse legítimo, nos 
termos dos critérios estipulados na 
legislação nacional, em assegurar o 
cumprimento do disposto na presente 
diretiva.»

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 53.º-A

Revisão
O mais tardar [três anos após a adoção da 
presente diretiva], a Comissão deve rever 
o disposto no [artigo 46.º da Diretiva 
78/660/CEE, alterado pela presente 
proposta da Comissão e a integrar na 
Diretiva 2013/34/UE, com nova referência 
ainda desconhecida] e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, acompanhado, caso tal se 
justifique, por propostas legislativas, 
relativo:
- às informações não financeiras 
divulgadas e ao respetivo âmbito, 
incluindo a cadeia de abastecimento, se 
estão previstas orientações e métodos 
adequados e se os objetivos da legislação 
são cumpridos;
- aos progressos efetuados em termos de 
divulgação de informações não 
financeiras em todo o mundo;
- à aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» e 
dos seus princípios orientadores, assim 
como das Diretrizes da OCDE para as 
empresas multinacionais;
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- à utilização de indicadores quanto à 
utilização do solo, à utilização de água, às 
emissões de gases com efeito de estufa e à 
utilização de materiais; e
- à eficácia dos mecanismos de 
verificação e de execução existentes.»
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