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Alteração 22
Britta Thomsen

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 igualdade dos géneros e 
diversidade, 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 23
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para reforçar a transparência, a 
Comissão deve introduzir a elaboração de 
relatórios por país para todas as empresas 
transfronteiriças em todos os setores, 
requerendo a divulgação de informações 
como a natureza das atividades da 
empresa e o seu impacto na sociedade, a 
sua localização geográfica, o volume de 
vendas, o número de empregados a tempo 
inteiro ou equivalente, bem como a 
diversidade de género, em especial a 
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diversidade de género nos cargos de 
direção, de modo a garantir a igualdade 
de condições entre as empresas e os 
investidores europeus.

Or. en

Alteração 24
Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para promover a diversidade, as 
empresas devem ser encorajadas a 
ampliar a representatividade feminina ao 
nível do conselho de administração e da 
direção, como forma de aumentar a 
eficácia da tomada de decisões enquanto 
imperativo empresarial e económico; 
As empresas devem ser encorajadas a 
criar um canal de promoção de mulheres 
aptas para cargos de administração e 
direção que incentive, apoie e desenvolva 
o talento das mulheres a todos os níveis e 
ao longo das suas carreiras;
Por conseguinte, seria importante realizar 
esforços ao nível da cooperação 
construtiva junto de todas as partes 
interessadas, tais como agentes de 
recrutamento, grupos de trabalho e 
organizações não-governamentais, para 
tirar partido das competências das 
mulheres nas empresas através de uma 
mudança voluntária liderada por estas 
últimas que englobe uma partilha das 
boas práticas dentro e fora da UE;
As empresas devem ser encorajadas a 
contribuir para a sensibilização, a 
oferecer sistemas de orientação e de 
cooperação em rede para mulheres em 
relação a oportunidades de emprego ao 
nível da direção dentro das respetivas 
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organizações, com o objetivo de tirar 
partido do aconselhamento e da 
experiência dos profissionais da área;

Or. en

Alteração 25
Britta Thomsen

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 20 milhões de euros ou 
um volume de negócios líquido de 40 
milhões de euros.

Or. en

Alteração 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. 

(15) A diversidade de competências e 
pontos de vista dos membros dos órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
das sociedades, incluindo o equilíbrio da 
participação de mulheres e homens,
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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 das 
sociedades que aplicam, pressionando-as 
assim indiretamente no sentido de uma 
maior diversidade no seio dos seus órgãos 
de governo.

facilita a boa compreensão da sua 
organização e dos seus negócios. 
Reconhece-se que a diversidade de 
género, especialmente em lugares de topo, 
contribui para o governo das sociedades, 
para a qualidade no processo de tomada 
de decisões e para o desempenho das 
sociedades. Acresce que a diversidade nos 
órgãos de governo das sociedades 
representa uma vantagem para as 
mesmas, uma vez que a composição destes 
órgãos reflete as características 
demográficas dos principais grupos de 
interessados, designadamente, os 
trabalhadores, os clientes e os 
investidores. Além disso, 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,
para o bom governo da sociedade. É por 
conseguinte importante aumentar a 
transparência e harmonizar as questões 
relativas à política de diversificação, em 
especial a diversidade de género,
implementada pelas sociedades, para que o 
mercado seja informado sobre as práticas 
de governo das sociedades que aplicam, 
pressionando-as assim indiretamente no 
sentido de uma maior diversidade no seio 
dos seus órgãos de governo.

Or. pl

Alteração 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) As sociedades devem assegurar a 
integração da perspetiva da igualdade de
género em todas as atividades ao mesmo 
nível das restantes perspetivas, apoiar o 
desenvolvimento dos recursos humanos e 
garantir um ambiente de trabalho seguro 
e saudável.

Or. pl

Alteração 28
Iratxe García Pérez

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 
em termos de género e outros aspetos 
como a idade, origem geográfica, 
deficiência, 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.

Or. en
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Alteração 29
Britta Thomsen

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 
em termos de idade, sexo e outros aspetos, 
deficiência, origem geográfica, 
habilitações e antecedentes profissionais, 
apenas se deve aplicar às grandes 
sociedades cotadas e às empresas públicas 
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.

Or. en

Alteração 30
Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, aumentar a 
relevância, a consistência e a 
comparabilidade das informações 
divulgadas pelas sociedades em toda a 

Suprimido
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União, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, em virtude dos seus efeitos, ser 
melhor alcançado a nível da União, a 
União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir o objetivo 
prosseguido.

Or. en

Alteração 31
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
incluindo a liberdade de empresa, o 
respeito pela vida privada e a proteção dos 
dados pessoais. A presente diretiva deve 
ser aplicada em conformidade com estes 
direitos e princípios.

(18) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
incluindo o princípio da não 
discriminação e da igualdade dos géneros, 
a liberdade de empresa, o respeito pela 
vida privada e a proteção dos dados 
pessoais. A presente diretiva deve ser 
aplicada em conformidade com estes 
direitos e princípios.

Or. en

Alteração 32
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

O artigo 1.º, n.º 1, passa a ter a seguinte 
redação:
As medidas de coordenação prescritas 
pela presente diretiva aplicam-se às 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes às empresas públicas cotadas 
e às seguintes formas de sociedades:

Or. en

Alteração 33
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

a) O relatório anual conterá uma exposição 
fiel da evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição da sociedade, 
bem como uma descrição dos principais 
riscos e incertezas com que se defronta.

a) O relatório anual conterá uma exposição 
fiel da evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição da sociedade, 
bem como uma descrição dos principais 
riscos e incertezas com que se defronta, 
bem como uma descrição dos seus 
impactos em termos sociais, ambientais, 
de género e de direitos humanos.

Or. en

Alteração 34
Marije Cornelissen

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 1 – parte introdutória

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 pelo menos às questões 
ambientais, sociais, relativas aos 
trabalhadores e à diversidade, ao respeito 
dos direitos humanos, ao combate à 
corrupção e às tentativas de suborno, tendo 
em conta a totalidade da cadeia de 
abastecimento da sociedade, incluindo:

Or. en

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 total do balanço que exceda 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 35
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
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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:

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

Or. en

Alteração 36
Marije Cornelissen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) 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.

Or. en

Justificação

Não existe justificação para o facto de a apresentação de relatórios sobre a política de 
diversificação na direção da sociedade se aplicar exclusivamente às sociedades cujos valores 
mobiliários estão cotados num mercado regulado. Todas as sociedades de grande dimensão, 
como definido neste artigo, devem apresentar relatórios sobre as suas políticas de 
diversificação. Por conseguinte, a proposta da Comissão de alterar o artigo 46.º-A deve ser 
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transferida para o artigo 46.º, n.º 1, que também abrange as sociedades não cotadas de 
grande dimensão.

Alteração 37
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma descrição dos impactos das 
suas operações em termos sociais, 
ambientais, de género e de direitos 
humanos, que resultem das próprias 
atividades da sociedade ou da sua relação 
com terceiros;

Or. en

Alteração 38
Marije Cornelissen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-B) Dados discriminados por género 
relativos ao pagamento médio por hora 
aos empregados no período de referência;

Or. en

Justificação

Os relatórios sobre questões não financeiras devem igualmente incluir informações anónimas 
relevantes no que toca à diferença salarial entre géneros na sociedade. Estas informações 
poderão mostrar mais claramente o desempenho individual das sociedades em termos de 
redução da diferença salarial significativa que persiste na UE.
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Alteração 39
Britta Thomsen

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 deve recorrer ao sistema da UE 
ou aos princípios orientadores das Nações 
Unidas sobre empresas e direitos 
humanos e às orientações para as 
empresas multinacionais da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos (OCDE), devendo a 
sociedade nesse caso especificar o sistema 
em que se baseia.

Or. en

Alteração 40
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 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, bem como dos 
impactos sociais, ambientais e ao nível de 
direitos humanos, tendo em conta uma 
perspetiva de igualdade dos géneros, a 
análise deve incluir indicadores-chave de 
desempenho, tanto financeiros como não 
financeiros, relevantes para a sua atividade 
específica.
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Or. en

Alteração 41
Marina Yannakoudakis

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 de grande 
dimensão para os seus órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
pode ser apresentada voluntariamente e 
pode ser encarada como um exemplo de 
boas práticas na comunidade empresarial 
e junto dos consumidores. Pode incluir 
aspetos como idade, sexo, diversidade 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, os objetivos dessa política de 
diversificação, a forma como foi 
implementada e os 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. As 
sociedades de grande dimensão não 
devem, em circunstância alguma, estar 
sujeitas a sanções administrativas e 
financeiras por incumprimento ou ser 
forçadas a divulgar os salários dos 
empregados, ou quaisquer outros dados 
sensíveis, quando estejam a dar 
cumprimento à legislação relativa à 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 42
Lívia Járóka
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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

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 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. O 
acompanhamento eficaz da igualdade de 
oportunidades, do combate à 
discriminação e da diversidade nos locais 
de trabalho representa uma componente 
importante para lograr uma melhor 
gestão do capital humano e melhores 
práticas de igualdade. Caso a sociedade 
não aplique uma política de diversificação, 
a declaração deve conter uma explicação 
clara e fundamentada para esse facto.

Or. en

Alteração 43
Iratxe García Pérez

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 

g) Uma descrição da política de 
diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão em termos de género, entre 
outros aspetos, como a idade, o sexo, a
diversidade geográfica, a deficiência, as
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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.

habilitações e os 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

Alteração 44
Britta Thomsen

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 e da empresa 
pública cotada para os seus órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
em termos de idade, género e outros 
aspetos, deficiência, diversidade 
geográfica, deficiência, 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

Alteração 45
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. 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, e 
também uma descrição dos seus impactos 
em termos de género e em termos sociais, 
ambientais e de direitos humanos.

Or. en

Alteração 46
Marije Cornelissen

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

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 pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores e à diversidade, ao respeito 
dos direitos humanos, ao combate à 
corrupção e às tentativas de suborno, tendo 
em conta a totalidade da cadeia de 
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abastecimento da sociedade, incluindo:

Or. en

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 total do balanço que exceda 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 47
Britta Thomsen

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

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

Or. en
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Alteração 48
Marije Cornelissen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) 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;

Or. en

Alteração 49
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma descrição dos impactos das 
suas operações em termos sociais, 
ambientais, de género e de direitos 
humanos, que resultem das próprias 
atividades da sociedade ou da sua relação 
com terceiros;

Or. en

Alteração 50
Marije Cornelissen
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1 – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-B) Dados discriminados por género 
relativos ao pagamento médio por hora 
aos empregados no período de referência;

Or. en

Justificação

Os relatórios sobre questões não financeiras devem igualmente incluir informações anónimas 
relevantes no que toca à diferença salarial entre géneros na sociedade. Estas informações 
poderão mostrar mais claramente o desempenho individual das sociedades em termos de 
redução da diferença salarial significativa que persiste na UE.

Alteração 51
Britta Thomsen

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 basear-se no sistema da UE 
ou nos princípios orientadores das Nações 
Unidas sobre empresas e direitos 
humanos e nas orientações para as 
empresas multinacionais da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos (OCDE), devendo a 
sociedade nesse caso especificar o sistema 
em que se baseia.

Or. en
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Alteração 52
Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 6

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, bem como das 
questões sociais, ambientais e de direitos 
humanos, tendo em conta uma perspetiva 
de igualdade dos géneros, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

Or. en


