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Alteração 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado, 
os pagamentos feitos aos governos dos 
países onde operam. Este relatório deve 
mencionar tipos de pagamentos 
semelhantes aos pagamentos cuja 
declaração está prevista no âmbito da
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extrativas (ITIE) e porão à 
disposição da sociedade civil informações 
que lhe permitam pedir contas aos 
governos de países ricos em recursos sobre 
as receitas da exploração dos recursos 
naturais. Esta iniciativa complementa o 
Plano de Ação para a aplicação da 
legislação, a governação e o comércio no 
setor florestal (FLEGT) e o Regulamento 
relativo à madeira, que impõe aos 
operadores a devida diligência, a fim de 
impedir a entrada no mercado da UE de 
madeira e produtos derivados provenientes 
de explorações ilícitas. Os requisitos 
pormenorizados são especificados no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

(7) A fim de reforçar a transparência das 
atividades financeiras em países terceiros, 
em particular dos pagamentos em 
benefício de governos, os emitentes cujos 
valores mobiliários estejam admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
devem divulgar, como parte do relatório 
anual das suas demonstrações 
financeiras, e por país, os pagamentos 
feitos aos governos dos países onde 
operam. A divulgação destes dados 
destina-se a permitir que os investidores 
tomem decisões com melhor 
conhecimento de causa, melhorando a 
governação e a responsabilização das 
empresas, e contribuindo para a 
contenção da evasão fiscal. Este relatório 
deve incluir revelações por país. Para os 
emitentes ativos no setor das indústrias 
extrativas, das pescas ou na exploração de 
florestas primárias, o relatório deve ainda 
especificar o projeto ou os projetos a que 
foram atribuídos os pagamentos em 
questão, com base nos requisitos de 
divulgação da Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extrativas 
(ITIE), colocando à disposição da 
sociedade civil informações que lhe 
permitam pedir contas aos governos de 
países ricos em recursos sobre as receitas 
da exploração dos recursos naturais. Esta 
iniciativa complementa o Plano de Ação 
para a aplicação da legislação, a 
governação e o comércio no setor florestal 
(FLEGT) e o Regulamento relativo à 
madeira, que impõe aos operadores a 
devida diligência, a fim de impedir a 
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entrada no mercado da União de madeira e 
produtos derivados provenientes de 
explorações ilícitas. Os requisitos 
pormenorizados são especificados no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 4
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado, os 
pagamentos feitos aos governos dos países 
onde operam. Este relatório deve 
mencionar tipos de pagamentos 
semelhantes aos pagamentos cuja 
declaração está prevista no âmbito da
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extrativas (ITIE) e porão à 
disposição da sociedade civil informações 
que lhe permitam pedir contas aos 
governos de países ricos em recursos 
sobre as receitas da exploração dos 
recursos naturais. Esta iniciativa 
complementa o Plano de Ação para a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no setor florestal (FLEGT) e o 
Regulamento relativo à madeira, que 
impõe ao operadores a devida diligência, a 
fim de impedir a entrada no mercado da 
UE de madeira e produtos derivados 
provenientes de explorações ilícitas. Os 
requisitos pormenorizados são 

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado, os 
pagamentos feitos aos governos dos países 
onde operam. Este relatório deve 
especificar o projeto ou os projetos a que 
foram atribuídos os pagamentos em 
questão e basear-se no requisito de 
divulgação imposto pela Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extrativas 
(ITIE) Esta iniciativa complementa o Plano 
de Ação para a aplicação da legislação, a 
governação e o comércio no setor florestal 
(FLEGT) e o Regulamento relativo à 
madeira, que impõe ao operadores a devida 
diligência, a fim de impedir a entrada no 
mercado da União de madeira e produtos 
derivados provenientes de explorações 
ilícitas. Os requisitos pormenorizados são 
especificados no capítulo 9 da Diretiva 
2011/../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.
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especificados no capítulo 9 da Diretiva 
2011/../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Alteração 5

Åsa Westlund
Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em diversos locais do mundo, por 
exemplo na República Democrática do 
Congo, os conflitos armados estão 
estreitamente relacionados com a 
exploração ilegal de minerais. Se for 
quebrado este elo poder-se-á contribuir 
para reduzir a incidência e a intensidade 
dos conflitos. Uma solução poderia 
consistir em obrigar as empresas da UE 
que procedem à extração de minério nas 
regiões em conflito ou em risco de conflito 
a envidarem as diligências necessárias 
para assegurar que as suas cadeias de 
abastecimento não têm qualquer relação 
com as partes em conflito.  Uma iniciativa 
deste género teria de respeitar plenamente 
os interesses das partes interessadas a 
nível local, sendo que a ITIE, bem como 
as recomendações da OCDE em matéria 
de devida diligência e de gestão 
responsável da cadeia de abastecimento, 
poderiam servir como pontos de 
referência úteis. A fim de obter melhor 
imagem desta solução potencial, é 
importante que a viabilidade e o impacto 
esperado da introdução de uma tal 
obrigação sejam investigados no contexto 
da UE.

Or. en

Alteração 6
Birgit Schnieber-Jastram
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 5
Diretiva 2004/109/CE
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/../EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes 
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos numa base anual. O relatório 
deve ser divulgado o mais tardar seis meses 
após o termo de cada exercício e deve ser 
mantido à disposição do público durante 
pelo menos cinco anos. Os pagamentos a 
governos devem ser divulgados a nível 
consolidado.

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/../EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes 
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos numa base anual, incluindo 
informação adicional sobre as suas 
atividades financeiras em países terceiros.
O relatório deve ser divulgado o mais 
tardar seis meses após o termo de cada 
exercício e deve ser mantido à disposição 
do público durante pelo menos cinco anos. 
Os pagamentos a governos devem ser 
divulgados a nível consolidado.

Or. en

Alteração 7
Thijs Berman, Michael Cashman
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É aditado o seguinte artigo 6.º-A:
"Artigo 6.º-A

Princípios relativos a informação sobre 
pagamentos a governos

Para efeitos de transparência e de 
proteção dos investidores, os 
Estados-Membros exigirão que os 
princípios que se seguem sejam aplicados 
aos pagamentos a governos:
(a) informação integrada: o relatório 
sobre pagamentos a governos constará no 
relatório financeiro anual e será 
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apresentado num formato facilmente 
acessível e comparável; em particular, 
deve permitir que os pagamentos estejam 
ligados a projetos;
(b) materialidade: devem ser comunicados 
eventuais pagamentos que se considere 
virem a ter um impacto significativo na 
economia ou na sociedade de um país a 
nível local, regional ou nacional; 
qualquer limiar deve refletir esse impacto; 
serão criadas regras para impedir que os 
limiares sejam contornados;
(c) informação projeto a projeto: a 
informação será prestada projeto a 
projeto, tendo em conta o impacto local e 
regional na definição de um projeto; esta 
definição incluirá critérios como a 
existência de uma licença, aluguer, 
concessão ou outros acordos legais 
semelhantes;
(d) universalidade: todos os emitentes 
estarão sujeitos aos requisitos de 
informação; não serão feitas exceções que 
provoquem um efeito de distorção e 
permitam que os emitentes explorem a 
flexibilidade dos requisitos em matéria de 
transparência;
(e) exaustividade: serão declarados todos 
os montantes e receitas relevantes pagos a 
governos, incluindo pagamentos em 
numerário, custos operacionais e 
pagamentos efetuados a importantes 
prestadores de serviços, nomeadamente 
para a prestação de serviços públicos;
(f) comparabilidade: a prestação de 
informações sobre todos os pagamentos a 
governos será efetuada de forma a 
permitir que os dados relativos a 
diferentes países sejam facilmente 
comparáveis.»;

Or. en


