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Alteração 17
Thomas Mann

Proposta de diretiva
–

Texto da Comissão Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Alteração 18
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A necessidade de melhorar a 
divulgação, por parte das sociedades, de 
informações sociais e ambientais, através 
da apresentação de uma proposta 
legislativa neste domínio, foi reiterada na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões intitulada «Responsabilidade 
social das empresas: uma nova estratégia 
da UE para o período de 2011-2014»10, 
adotada em 25 de outubro de 2011.

(2) A necessidade de melhorar a 
divulgação, por parte das sociedades, de 
informações sociais e ambientais, através 
da apresentação de uma proposta 
legislativa neste domínio, foi reiterada na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões intitulada «Responsabilidade 
social das empresas: uma nova estratégia 
da UE para o período de 2011-2014»10, 
adotada em 25 de outubro de 2011. No 
entanto, esta posição não é, de maneira 
alguma, partilhada pelo Parlamento 
Europeu, em especial no que diz respeito 
às pequenas e médias empresas. O 
Parlamento Europeu rejeita 
vigorosamente as obrigações de 
divulgação de informações relativas ao 
empenho social e ambiental, em 
particular para as PME, uma vez que as 
mesmas originam mais burocracia e 
encargos elevados, impedindo, em vez de 
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promover, o empenho social e ambiental 
das empresas.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, 25 de outubro de 
2011.

10 COM(2011) 681 final, 25 de outubro de 
2011.

Or. de

Alteração 19
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Parlamento Europeu esclareceu, 
na sua Resolução, de 6 de fevereiro de 
2013, sobre a responsabilidade social das 
empresas (2012/2097(INI)) que, no 
âmbito da RSE numa sociedade livre, as 
medidas de beneficência nunca podem 
transformar-se numa obrigação que leve 
à diminuição da disponibilidade das 
pessoas para obras de beneficência.

Or. de

Alteração 20
Philippe De Backer

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 

Suprimido
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riscos de uma sociedade.

Or. en

Alteração 21
Philippe Boulland

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 
uma sociedade.

(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, 
assim como do destino exato dos 
investimentos de utilidade social de uma 
sociedade e das respetivas filiais.

Or. fr

Alteração 22
Thomas Mann

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 

Suprimido
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suborno. Essa declaração deve incluir 
uma descrição das políticas, resultados, e 
riscos associados às mesmas questões.

Or. de

Alteração 23
Philippe De Backer

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) Quando relevante, as sociedades 
podem 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.

Or. en

Alteração 24
Jean Lambert
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 

(6) A fim de reforçar a coerência, a 
transparência e a comparabilidade das 
informações não financeiras divulgadas em 
toda a União, as sociedades devem ser 
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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.

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, que tenha 
em conta toda a cadeia de valor das 
sociedades.

Or. en

Alteração 25
Richard Howitt

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, de equilíbrio entre homens e 
mulheres, 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.

Or. en

Alteração 26
Philippe Boulland
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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, 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 utilidade social e dos 
riscos associados às mesmas questões, 
incluindo em toda a cadeia de 
subcontratantes.

Or. fr

Alteração 27
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As sociedades, em especial as 
pequenas e médias empresas, não podem 
de maneira alguma ser obrigadas a 
apresentar uma declaração não 
financeira relativa à sua ação social 
voluntária. Esta declaração daria origem 
a custos burocráticos desproporcionados 
que destroem postos de trabalho, pondo 
em risco o empenho social das empresas, 
em vez de o promover.

Or. de
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Alteração 28
Richard Howitt

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de promover a igualdade de 
tratamento dos trabalhadores, os 
Estados-Membros devem incentivar as 
sociedades de grande dimensão a 
estabelecer uma política de diversidade 
com objetivos a médio e a longo prazo.

Or. en

Alteração 29
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para fornecer essas informações, as 
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 

(7) Para fornecer voluntariamente essas 
informações, as 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 



PE522.825v01-00 10/48 AM\1008018PT.doc

PT

Iniciativa Global Reporting. Iniciativa Global Reporting.

Or. de

Alteração 30
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para fornecer essas informações, as 
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.

(7) Para fornecer essas informações, as 
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 ou a uma 
grelha de critérios sociais quantificáveis e 
setoriais, avalizada pela União Europeia, 
do tipo «rótulo social».

Or. fr

Alteração 31
Jean Lambert
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) As sociedades devem fornecer 
informação pormenorizada relativamente 
às questões mais propensas a originarem 
riscos com impactos graves, a par dos já 
concretizados. A gravidade dos impactos 
deve ser avaliada de acordo com a 
amplitude das respetivas consequências, o 
número de pessoas afetadas no passado, 
no presente ou no futuro e a eventual 
natureza irreparável dos danos, ou seja, a 
eventual impossibilidade de repor as 
pessoas afetadas numa situação pelo 
menos igual ou equivalente àquela em 
que estavam antes de sofrerem um 
impacto negativo.

Or. en

Alteração 32
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A exigência de publicação de 
informações não financeiras impõe a 
criação de agências de notação 
habilitadas pela União Europeia para 
verificar, se necessário, a veracidade das 
informações divulgadas.

Or. fr

Alteração 33
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O acesso dos investidores às 
informações não financeiras deve 
permitir igualmente um afluxo de 
investimentos para as empresas 
socialmente virtuosas.

Or. fr

Alteração 34
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 35
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A exigência de publicação de 
informações não financeiras implica 
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igualmente a necessidade de assegurar 
um equilíbrio entre os resultados obtidos 
em matéria ambiental e em matéria social, 
a fim de que as publicações respondam 
aos princípios da RSE e não contenham 
exclusivamente dados ambientais.

Or. fr

Alteração 36
Philippe De Backer

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O âmbito destes requisitos de (11) O âmbito destes requisitos de 
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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.

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 86 milhões de euros ou 
um volume de negócios anual de 100
milhões de euros.

Or. de

Justificação

O artigo 2.º do anexo à Recomendação 2003/361/CE define pequenas e médias empresas. 
Uma vez que o documento da Comissão duplica o número de trabalhadores, também faz 
sentido duplicar os critérios de 50 milhões de euros de volume de negócios anual e 
43 milhões de euros de balanço total anual.

Alteração 38
Thomas Mann

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 grandes
sociedades cujo número médio de 
trabalhadores é superior a 1000, e que 
excedem ou um valor total de balanço de 
40 milhões de euros ou um volume de 
negócios líquido de 80 milhões de euros.
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Or. de

Alteração 39
Jean Lambert
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Tendo em vista a maximização do 
valor partilhado, a otimização da 
sustentabilidade das empresas e o reforço 
da relevância, consistência e 
comparabilidade das informações não 
financeiras fornecidas pelas sociedades, a 
Comissão, em cooperação com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, deve, 
no prazo de 12 meses a contar da data de 
adoção da diretiva e com prioridades 
baseadas numa avaliação global dos 
riscos, fornecer orientações setoriais e 
orientações sobre o uso apropriado de 
indicadores-chave de desempenho e 
metodologias de medição de recursos, e 
sobre os sistemas internacionais, em 
particular no que se refere à 
responsabilidade social das empresas 
relativamente ao respeito dos direitos e 
valores protegidos pelas normas do direito 
internacional.

Or. en

Justificação

Essas orientações são de grande importância, exigindo o envolvimento dos legisladores.

Alteração 40
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Algumas das sociedades e grupos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 78/660/CEE e da Diretiva 
83/349/CEE já elaboram relatórios não 
financeiros a título voluntário. Essas 
sociedades não devem estar sujeitas à 
obrigação de apresentar uma declaração 
não financeira no relatório anual, desde 
que aquele relatório corresponda ao 
mesmo exercício financeiro, abranja pelo 
menos o conteúdo requerido pela presente 
diretiva e seja anexado ao relatório anual.

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A diversidade de competências e 
pontos de vista dos membros dos órgãos 
de administração, de direção e de 
supervisão das sociedades facilita a boa 
compreensão da sua organização e dos 
seus negócios. Permite aos membros 
desses órgãos exercerem um 
questionamento construtivo das decisões 
de gestão e estarem mais abertos a ideias 
inovadoras, resolvendo o problema da 
semelhança de pontos de vista dos 
membros, o chamado fenómeno de 
«mentalidade de grupo». Contribui assim 
para uma fiscalização eficaz da gestão e 
para o bom governo da sociedade. É por 
conseguinte importante aumentar a 
transparência no que se refere à política 
de diversificação implementada pelas 
sociedades, para que o mercado seja 
informado sobre as práticas de governo 

Suprimido
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das sociedades que aplicam, 
pressionando-as assim indiretamente no 
sentido de uma maior diversidade no seio 
dos seus órgãos de governo.

Or. de

Alteração 42
Thomas Mann

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 43
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 16
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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.

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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 

(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 
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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.

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. Estas sociedades são 
incentivadas a consultar as Cartas da 
diversidade da UE.

Or. en

Alteração 45
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A exigência de publicação de 
informações não financeiras poderia ser 
tida em conta como critério de atribuição 
de contratos aquando de uma futura 
revisão da Diretiva Contratos Públicos.

Or. fr

Alteração 46
Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

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 

Quando relevante, as sociedades podem
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes às questões ambientais, sociais e 
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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:

relativas aos trabalhadores, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en

Alteração 47
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

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:

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 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, de igualdade e 
relativas aos trabalhadores, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, tendo em conta 
a cadeia de valorização da empresa, 
incluindo:

Or. de
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Alteração 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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:

Para as sociedades cujo número médio de 
empregados durante o exercício financeiro 
exceda 500 e cujos total do balanço e 
montante anual do volume de negócios, na 
data de encerramento do balanço, excedam 
respetivamente 86 ou 100 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:

Or. de

Justificação

O artigo 2.º do anexo à Recomendação 2003/361/CE define pequenas e médias empresas. 
Uma vez que o documento da Comissão duplica o número de trabalhadores, também faz 
sentido duplicar os critérios de 50 milhões de euros de volume de negócios anual e 
43 milhões de euros de balanço total anual.

Alteração 49
Thomas Mann

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

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:

Para as grandes sociedades cujo número 
médio de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 1000 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 40 ou 80
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 50
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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:

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 40 ou 80 milhões 
de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira ou uma referência a uma 
declaração não financeira que contenha 
informações referentes a questões 
fundamentais para a compreensão do 
desenvolvimento, do desempenho ou da 
posição da sociedade, incluindo, pelo 
menos, questões ambientais e relativas aos 
trabalhadores e, numa base voluntária, 
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questões sociais e relativas ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en

Justificação

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Alteração 51
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

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:

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 tanto às questões ambientais
como às sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. fr
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Alteração 52
Richard Howitt

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

Texto da Comissão Alteração

Uma descrição das políticas seguidas pela 
empresa em relação a estas questões;

Uma descrição das políticas e um plano 
estratégico para alcançar os objetivos 
seguidos pela empresa em relação a estas 
questões;

Or. en

Alteração 53
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Alteração 54
Jean Lambert
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em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os riscos associados à empresa, 
decorrentes das suas operações, produtos, 
serviços, pessoal, ativos fixos e relações 
comerciais, e a forma como são geridos 
pela sociedade;

Or. en

Justificação

Na sequência dos casos de colapso de edifícios, é importante que as sociedades sejam 
obrigadas a divulgar riscos relacionados com os seus ativos fixos.

Alteração 55
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

uma descrição dos impactos adversos das 
atividades da sociedade em relação a estas 
questões, tendo em conta a totalidade da 
cadeia de abastecimento da sociedade.

Or. en

Alteração 56
Philippe Boulland
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

O destino exato dos investimentos de 
utilidade social

Or. fr

Alteração 57
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

uma descrição da forma como a sociedade 
seguiu as suas políticas relacionadas com 
estas questões em relação aos seus 
fornecedores e subcontratantes, incluindo 
informações sobre as operações da 
sociedade que envolvam os seus 
fornecedores e subcontratantes e que 
tenham sido sujeitas a coimas e sanções 
por violações da legislação da UE, 
incluindo, entre outras, legislação social, 
legislação em matéria de transportes e 
legislação ambiental.

Or. en

Alteração 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
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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.

Suprimido

Or. de

Alteração 59
Philippe De Backer

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

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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 comunique uma 
ou mais destas questões, deve apresentar 
uma explicação para esse facto.
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Or. en

Justificação

A Comissão sugere que a declaração não financeira seja incluída na revisão no âmbito do 
relatório anual. Isto significa, em termos básicos, que as declarações não financeiras devem 
fazer parte do relatório anual. Uma vez que se justifica mais adiante que o «relatório 
abrangente… com base em sistemas nacionais, da UE ou internacionais… não deve fazer 
obrigatoriamente parte do relatório anual», esta versão mais curta da declaração não 
financeira deveria ser publicada como uma declaração separada do relatório anual.

Alteração 61
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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 pode recorrer a sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, ou a 
uma grelha de critérios sociais 
quantificáveis e setoriais avalizada pela 
UE, do tipo «rótulo social», devendo nesse 
caso especificar o sistema em que se 
baseou.

Or. fr

Alteração 62
Jean Lambert
em nome do Grupo dos Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) 2. Os Estados-Membros asseguram 
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que procedimentos judiciais e/ou 
administrativos para fazer cumprir as 
obrigações decorrentes da presente 
diretiva são aplicados, divulgados e estão 
disponíveis para todas as pessoas, 
incluindo pessoas jurídicas, que possuam 
um interesse legítimo, nos termos dos 
critérios estipulados na legislação 
nacional, em assegurar o cumprimento do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 63
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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.

Na medida do necessário à compreensão da 
evolução dos negócios, do desempenho ou 
da posição da sociedade, assim como dos 
direitos em matéria de emprego e dos 
direitos sociais, a análise deve incluir 
indicadores-chave de desempenho, tanto 
financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

Or. en

Alteração 64
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

«5. Uma sociedade que seja uma 
sociedade filial fica isenta das obrigações 
previstas no n.º 1, alínea b), desde que a 
sociedade e as respetivas filiais sejam 
objeto de consolidação nas contas e no 
relatório anual de outra sociedade e que 
esse relatório anual consolidado seja 
elaborado em conformidade com o artigo 
36.º, n.º 1, da Diretiva 83/349/CEE.»

Suprimido

Or. en

Alteração 65
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de dados país a país
1-A. Nas notas das declarações 
financeiras, as grandes empresas e todas 
as entidades de interesse público devem 
divulgar, especificando por 
Estado-Membro e por país terceiro no 
qual possuam um estabelecimento, as 
seguintes informações numa base 
consolidada para o exercício financeiro:
a) Denominação, natureza das atividades 
e localização geográfica;
b) Volume de negócios;
c) Número de trabalhadores em 
equivalente a tempo inteiro;
d) Vendas e compras;
e) Lucros ou perdas antes de impostos;
f) Impostos pagos sobre os lucros ou 
perdas;
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g) Subvenções públicas recebidas.

Or. en

Alteração 66
Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia, em cooperação 
com o Parlamento Europeu e o Conselho, 
deve, no prazo de 12 meses a contar da 
data de adoção da diretiva e com 
prioridades baseadas numa avaliação 
global dos riscos, fornecer orientações 
setoriais e orientações sobre a 
metodologia e a utilização de normas 
internacionais e de indicadores de 
desempenho não financeiro, conforme 
previsto no artigo 46.º, n.º 1, com o 
objetivo de auxiliar as sociedades na 
elaboração dos seus relatórios.

Or. en

Justificação

Essas orientações são de grande importância, exigindo o envolvimento dos legisladores.

Alteração 67
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

«4. Caso a sociedade elabore um relatório 
abrangente, correspondente ao mesmo 
exercício financeiro, com base em 
sistemas nacionais, da UE ou 
internacionais, que inclua as informações 
previstas no n.º 1, alínea b), deve ser 
isenta da obrigação de elaborar a 
declaração não financeira prevista no n.º 
1, alínea b), desde que esse relatório seja 
integrado no relatório anual.»

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

«4. Caso a sociedade elabore um relatório 
abrangente, correspondente ao mesmo 
exercício financeiro, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no n.º 1, 
alínea b), deve ser isenta da obrigação de 
elaborar a declaração não financeira 
prevista no n.º 1, alínea b), desde que esse 
relatório seja integrado no relatório anual.»

Caso a sociedade elabore um relatório 
separado, correspondente ao mesmo 
exercício financeiro, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no n.º 1, 
alínea b), deve ser isenta da obrigação de 
elaborar a declaração não financeira 
prevista no n.º 1, alínea b), desde que esse 
relatório separado
a) Seja integrado ou referido no relatório 
anual ou

b) Seja disponibilizado ao público no sítio 
Web da sociedade após a publicação do 
relatório anual

Or. en
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Justificação

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Alteração 69
Sari Essayah

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

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.»'

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de 
administrador não executivo já contém requisitos de comunicação de informações 
parcialmente sobrepostos. Muitas iniciativas nacionais baseadas em códigos legislativos e de 
governação das sociedades destinadas a desenvolver estas questões deveriam ser 
promovidas, sendo apenas depois, caso se justificasse, consideradas medidas a nível europeu. 
Caso este número não fosse suprimido, poderiam utilizar-se limiares semelhantes 
relativamente à obrigação de comunicação de informações sobre questões não financeiras.
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Alteração 70
Thomas Mann

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

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 71
Philippe De Backer

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

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 

Uma descrição da política de diversificação 
da sociedade 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.
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não aplique uma política de 
diversificação, a declaração deve conter 
uma explicação clara e fundamentada 
para esse facto.»'

Or. en

Alteração 72
Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

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

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.»'

Uma descrição da política de diversificação 
da sociedade para todos os seus órgãos, em 
particular os órgãos de administração, de 
direção e de supervisão em termos de 
idade, sexo, diversidade geográfica, 
deficiência, origem racial ou étnica,
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.»'

Or. en

Justificação

Não existe justificação para limitar a diversidade aos órgãos de administração, de direção e 
de supervisão. As políticas de diversidade têm de ser aplicadas a todos os níveis.

Alteração 73
Richard Howitt
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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

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.»'

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, assim como da 
estratégia para alcançar os objetivos da 
política de diversidade. Caso a sociedade 
não aplique uma política de diversificação, 
a declaração deve conter uma explicação 
clara e fundamentada para esse facto.»'

Or. en

Alteração 74
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 53-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem aplicar 
as isenções previstas nos artigos 1.º-A, 
11.º, 27.º, 43.º, n.º 1, pontos 7-A e 7-B, 
46.º, n.º 3, 47.º e 51.º da presente diretiva 
no caso de sociedades cujos valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação 
num mercado regulamentado na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE.

Suprimido

Or. de
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Alteração 75
Philippe Boulland

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, 
incluindo o conjunto da cadeia de 
subcontratantes.

Or. fr

Alteração 76
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 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 

A exposição pode 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:
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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:

Or. en

Alteração 77
Thomas Mann

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 1000, 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 40 ou 80
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3
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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 500, e que, em 
conjunto, na data de encerramento do 
balanço, excedam um total do balanço ou 
um montante anual de volume de negócios 
de respetivamente 86 ou 100 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:

Or. de

Justificação

O artigo 2.º do anexo à Recomendação 2003/361/CE define pequenas e médias empresas. 
Uma vez que o documento da Comissão duplica o número de trabalhadores, também faz 
sentido duplicar os critérios de 50 milhões de euros de volume de negócios anual e 
43 milhões de euros de balanço total anual.

Alteração 79
Evelyn Regner

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 

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 
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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:

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, de igualdade e 
relativas aos trabalhadores, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 80
Sari Essayah

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-mãe cotadas 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 40 ou 80
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira ou uma referência a uma 
declaração não financeira que contenha 
informações referentes a questões 
fundamentais para a compreensão do 
desenvolvimento, do desempenho ou da 
posição da sociedade, incluindo, pelo 
menos, questões ambientais e relativas aos 
trabalhadores e, numa base voluntária, 
questões sociais e relativas ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en
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Alteração 81
Philippe Boulland

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 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 tanto às questões ambientais
como às sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. fr

Alteração 82
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 83
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a – parágrafo 3 – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 O destino exato dos investimentos de 
utilidade social.

Or. fr

Alteração 84
Philippe De Backer

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

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Suprimido

Or. de

Alteração 86
Sari Essayah

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

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 comuniquem informações 
sobre uma ou várias destas questões, a 
sociedade deve apresentar uma explicação 
para esse facto.

Or. en

Alteração 87
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A explicação deve conter uma avaliação 
dos riscos da decisão de não seguir 
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políticas relacionadas com estas questões.
O impacto das atividades das empresas na 
sociedade deve incluir as repercussões das 
atividades da empresa de referência,
assim como das atividades de outras 
empresas vinculadas a esta por relações 
empresariais, como, por exemplo, 
iniciativas de empresas comuns e cadeias 
de aprovisionamento e de subcontratação.
A Comissão deverá adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo [49.º 
da nova Diretiva 2013/34], até ao final de 
2015, orientações para a execução das 
medidas relacionadas com a declaração 
não financeira que constam da presente 
diretiva e deverá atualizá-las 
regularmente. Estas orientações devem 
basear-se nos princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
em aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» e 
nas Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. Estas orientações devem 
incluir indicadores-chave de desempenho 
(ICD) relativamente às questões sobre as 
quais devem ser fornecidas informações. 
Os ICD desenvolvidos para avaliar o 
impacto da atividade das empresas em 
termos ambientais devem, no mínimo, 
abranger os critérios de uso do solo, de 
utilização da água, das emissões de gases 
com efeito de estufa e da utilização de 
materiais. As orientações devem incluir 
tanto disposições gerais como setoriais.

Or. en

Alteração 88
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b) – parte introdutória
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Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

b) São aditados os n.os 4 e 5, com a 
seguinte redação:

b) São aditados os n.os 4, 5 e 6, com a 
seguinte redação:

Or. en

Alteração 89
Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

«4. Caso a empresa-mãe elabore um 
relatório abrangente, correspondente ao 
mesmo exercício financeiro, referente à 
totalidade do grupo de empresas 
consolidadas, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no n.º 1, 
terceiro parágrafo, deve ser isenta da 
obrigação de elaborar a declaração não 
financeira prevista no n.º 1, terceiro 
parágrafo, desde que esse relatório seja 
integrado no relatório anual consolidado.

Suprimido

Or. en

Alteração 90
Sari Essayah

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

«4. Caso a empresa-mãe elabore um 
relatório abrangente, correspondente ao 
mesmo exercício financeiro, referente à 
totalidade do grupo de empresas 
consolidadas, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no n.º 1, 
terceiro parágrafo, deve ser isenta da 
obrigação de elaborar a declaração não 
financeira prevista no n.º 1, terceiro 
parágrafo, desde que esse relatório seja
integrado no relatório anual consolidado.

«4. Caso a empresa-mãe elabore um 
relatório separado, correspondente ao 
mesmo exercício financeiro, referente à 
totalidade do grupo de empresas
consolidadas, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no n.º 1, 
terceiro parágrafo, deve ser isenta da 
obrigação de elaborar a declaração não 
financeira prevista no n.º 1, terceiro 
parágrafo, desde que esse relatório 
separado
a) Seja integrado ou referido no relatório 
anual consolidado ou

b) Seja disponibilizado ao público no sítio 
Web da sociedade após a publicação do 
relatório anual consolidado

Or. en

Justificação

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Alteração 91
Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

Uma empresa-mãe que seja também uma 
empresa filial fica isenta das obrigações 
previstas no n.º 1, terceiro parágrafo, do 

Suprimido
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presente artigo, desde que a empresa 
isenta e as respetivas filiais sejam 
consolidadas nas demonstrações 
financeiras e no relatório anual de outra 
empresa, e que esse relatório anual 
consolidado seja elaborado em 
conformidade com o n.º 1, terceiro 
parágrafo.»

Or. en

Alteração 92
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b) – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 4, 
da Diretiva 2013/34/UE, os 
Estados-Membros podem dispensar as 
pequenas e médias empresas da obrigação 
de incluir informações não financeiras no 
seu relatório de gestão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão parece significar que o artigo 19.º, n.º 4 da Diretiva 2013/34/UE, 
adotada em 26 de junho de 2013, seria revogado, o que não deve acontecer. É importante que 
seja mantido. Este número refere-se aos ICD não financeiros e à declaração não financeira. 
Se o referido n.º 4 for suprimido, as PME serão obrigadas a apresentar indicadores-chave de 
desempenho não financeiros, o que implicaria um encargo administrativo indesejável para 
estas empresas. Os Estados-Membros não poderiam isentar estas empresas dessa obrigação.

Alteração 93
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – nota de rodapé 15
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Texto da Comissão Alteração

15. Dois anos após a entrada em vigor. 15. Cinco anos após a entrada em vigor.

Or. de

Alteração 94
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – nota de rodapé 16

Texto da Comissão Alteração

16. Primeiro ano após o prazo de 
transposição.

16. Segundo ano após o prazo de 
transposição.

Or. de

Alteração 95
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – nota de rodapé 17

Texto da Comissão Alteração

17. Segundo ano após o prazo de 
transposição.

17. Terceiro ano após o prazo de 
transposição.

Or. de


