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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 6.º da Diretiva Transparência constitui o domínio de particular interesse para a 
Comissão do Desenvolvimento. No entanto, os pormenores das alterações propostas pela 
relatora estão incluídos no projeto de parecer sobre a Diretiva Contabilística, uma vez que a 
Diretiva Transparência se refere à mesma.

Atualmente, a legislação da UE não exige às empresas que comuniquem os pagamentos feitos 
aos governos dos países em que operam, embora tais pagamentos, particularmente no que se 
refere às indústrias extrativas ou ao setor da exploração de madeira, possam representar uma 
parcela significativa das receitas de um país, especialmente no caso dos países ricos em 
recursos. O Parlamento Europeu tem solicitado, desde 2007, a apresentação de propostas para 
a divulgação alargada e completa de tais informações.

Após rever ambas as diretivas, Transparência e Contabilística, em outubro de 2011, a 
Comissão propôs que as empresas ativas no setor das indústrias extrativas ou na exploração 
de florestas primárias divulgassem anualmente os pagamentos feitos aos governos de cada 
país, caso o pagamento tenha sido atribuído a um determinado projeto e seja relevante para o 
governo beneficiário. Este requisito ficaria limitado às grandes empresas e às entidades de 
interesse público. 

As propostas da Comissão surgem na sequência da aprovação da Lei Dodd Frank, nos EUA, 
em julho de 2010, a qual exige que as empresas do setor das indústrias extrativas (empresas 
petrolíferas, de gás ou de exploração mineira) registadas na Securities and Exchange 
Commission (SEC) divulguem publicamente os pagamentos feitos a governos, por país e por 
projeto. A proposta tem ainda por base a atual Iniciativa para a Transparência nas Indústrias 
Extrativas, que é facultativa. 

A divulgação dos pagamentos feitos aos governos pode fornecer informações essenciais sobre 
o fluxo de receitas, permitindo aos intervenientes e aos cidadãos da sociedade civil, muitos 
deles residentes em países ricos em recursos, mas economicamente pobres, uma maior 
responsabilização dos seus governos. Uma maior transparência poderá levar a uma melhor 
governação, evitar a corrupção e aumentar a responsabilidade das empresas, permitindo assim 
que os investidores tomem as suas decisões com melhor conhecimento de causa.

A relatora acolhe muito favoravelmente a proposta da Comissão, uma vez que constitui um 
importante avanço em matéria de transparência e responsabilidade. Considera, porém, que 
alguns aspetos são de particular importância no contexto do desenvolvimento.  Assim, a 
relatora propõe alterações no sentido de modificar a definição de projeto, de eliminar as 
isenções e de estabelecer um nível de relevância.  

Além disso, não obstante a relatora reconhecer a importância crucial da transparência no setor 
das indústrias extrativas e na exploração de florestas primárias, considera que o âmbito de 
aplicação da diretiva deve ser mais amplo, dada a necessidade de uma maior responsabilidade 
em todos os setores.  Assim, a relatora propõe que todos os setores industriais elaborem um 
relatório sobre os pagamentos efetuados, país por país, e que sejam divulgados dados 
financeiros adicionais, a fim de auxiliar tanto os Estados-Membros da UE, como os países em 
desenvolvimento a reduzirem a fraude e a evasão fiscais em todos os setores. Estas propostas 
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estão em consonância com a posição adotada pelo Parlamento em março de 2011, no relatório 
de Eva Joly sobre a "Cooperação com os países em desenvolvimento a fim de promover a boa 
governação em questões fiscais", no qual se afirma que a elaboração de relatórios por país 
deve ter uma ampla base, incluir o valor dos lucros antes e depois da liquidação das 
obrigações fiscais e abranger todos os setores. No caso das indústrias extrativas e do setor da 
exploração de madeira, os relatórios dos pagamentos das empresas que operam nestes setores 
devem ser elaborados projeto por projeto.

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
Considerando 7

Texto proposto pela 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 

(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 país por país, os 
pagamentos feitos aos governos dos países 
onde operam. Para os emitentes ativos no 
setor das indústrias extrativas 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 
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pormenorizados são especificados no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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.

Or. en

Alteração 2

Proposta de
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2004/109/EC
Artigo 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º
Informações sobre pagamentos feitos a 
governos

Informações sobre pagamentos feitos a 
governos

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/.../UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), todos os 
emitentes elaborem um relatório sobre os 
pagamentos feitos a governos e forneçam 
informações adicionais sobre as suas 
atividades financeiras em países terceiros,
numa base anual, como parte das suas 
demonstrações financeiras anuais. O 
relatório deve ser divulgado o mais tardar 
seis meses após o termo de cada exercício 
e deve ser mantido à disposição do público. 
Os pagamentos a governos devem ser 
divulgados a nível consolidado.

Or. en


