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Alteração 24
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Relativamente às medidas sobre a 
diversidade de género ao nível dos órgãos 
de administração, a presente diretiva não 
prejudica a Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa aos Requisitos de Fundos 
Próprios, nem a Diretiva XXXX/XX/UE, 
relativa à melhoria do equilíbrio entre 
homens e mulheres no cargo de 
administrador não executivo das 
empresas cotadas em bolsa e a outras 
medidas conexas.

Or. en

Justificação

A presente diretiva deve ser coerente com a quarta diretiva relativa aos Requisitos de Fundos 
Próprios e com a nova diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no 
cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 
conexas

Alteração 25
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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.

ambientais, sociais e relacionadas com a 
igualdade entre os géneros, a integração e 
o emprego, incluindo a garantia do 
diálogo social, da liberdade de associação, 
do cumprimento das negociações coletivas 
e do respeito pelos direitos sindicais dos 
trabalhadores, bem como ao respeito pelos 
direitos humanos, à luta contra a corrupção 
e as tentativas de suborno. Essa declaração 
deve incluir uma descrição das políticas, 
resultados, ocorrências relevantes durante 
o período de referência e riscos associados 
às mesmas questões.

Or. de

Alteração 26
Jutta Steinruck

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 às Diretrizes da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) para 
as empresas multinacionais, bem como à
Declaração de Princípios Tripartida da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre as empresas multinacionais e a 
política social, e à Iniciativa Global 
Reporting.

(As diretrizes da OCDE dispõem de um 
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quadro de referência bastante mais vasto 
do que as orientações provenientes de 
outros sistemas. A admissão de todas as 
fontes citadas como instrumentos de 
orientação irá destruir a comparabilidade 
das políticas de responsabilidade social 
das diversas empresas.)

Or. de

Alteração 27
Malcolm Harbour

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. A Comissão 
deveria, além disso, emitir diretrizes não 
vinculativas que esclarecessem quais dos 
modelos acima referidos melhor se 
coadunam com tipos específicos de 
informação não financeira a divulgar. 
Deve, assim, garantir-se que todas as 
sociedades abrangidas pela presente 
diretiva usam de forma coerente esses 
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modelos em todo o mercado único. As 
referidas diretrizes da Comissão podem, 
ainda, simplificar a comparabilidade 
entre sociedades, nos termos do 
considerando 6.

Or. en

Justificação

Os vários sistemas referenciados pela Comissão como modelos a seguir podem induzir as 
empresas em confusão. Ao emitir diretrizes não vinculativas, a Comissão ajudaria a 
esclarecer quais considera serem os sistemas mais adequados, de acordo com o tipo de 
informação não financeira a divulgar. Além disso, se a Comissão elaborar tais diretrizes, 
será mais fácil estabelecer comparações entre sociedades em todo o mercado único.

Alteração 28
Sirpa Pietikäinen

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 não 
financeiras, as sociedades devem recorrer, 
pelo menos, aos princípios orientadores 
da ONU sobre empresas e direitos 
humanos, em aplicação do quadro das 
Nações Unidas «Proteger, Respeitar e 
Reparar» e às Diretrizes da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. As sociedades podem, 
além disso, recorrer igualmente a sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, 
devendo, nesse caso, especificar o sistema 
em que se basearam.
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Uma vez que a grande diversidade dos 
sistemas de divulgação de informação 
reduz a comparabilidade das informações 
não financeiras, podendo,
simultaneamente, conduzir a um aumento 
dos custos de conformidade para as 
empresas, sobretudo para as PME, é 
conveniente que a União legisle sobre um 
conjunto claro de critérios de divulgação 
de informação não financeira. Este 
sistema comum de divulgação de 
informações da União irá garantir uma 
aplicação coerente em todo o mercado 
único e a equidade de condições 
concorrenciais para os operadores 
económicos. A Comissão deve elaborar 
estes critérios, incluindo os 
indicadores-chave de desempenho, com 
base nos sistemas internacionais 
existentes referidos no primeiro parágrafo 
e apresentar a respetiva proposta de 
legislação até ao final de 2018, o mais 
tardar. A par da legislação, a Comissão 
deve propor que os critérios em causa 
passem a ser vinculativos.

Or. en

Alteração 29
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No ponto 47 da declaração final da 
Conferência das Nações Unidas Rio +20, 
«O futuro que queremos»13, reconhece-se a 
importância de divulgar informações sobre 
a sustentabilidade das empresas e 
incentiva-se as empresas a ponderar a 
integração de informação em matéria de 
sustentabilidade no seu ciclo de divulgação 
de informações, sempre que adequado. 
Também se incentivam os setores, os 

(8) No ponto 47 da declaração final da 
Conferência das Nações Unidas Rio +20, 
«O futuro que queremos»13, reconhece-se a 
importância de divulgar informações sobre 
a sustentabilidade das empresas e 
incentiva-se as empresas a ponderar a 
integração de informação em matéria de 
sustentabilidade no seu ciclo de divulgação 
de informações, sempre que adequado. 
Também se incentivam os setores, os 
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governos interessados e as partes 
interessadas pertinentes a conceber, se for 
caso disso com o apoio do sistema das 
Nações Unidas, modelos de melhores 
práticas, bem como a desenvolver medidas 
com vista à integração da informação 
financeira e não financeira, tendo em conta 
as experiências colhidas com os sistemas já 
existentes.

governos interessados e as partes 
interessadas pertinentes a conceber, se for 
caso disso com o apoio do sistema das 
Nações Unidas, modelos de melhores 
práticas, bem como a desenvolver medidas 
com vista à integração da informação 
financeira e não financeira, tendo em conta 
as experiências colhidas com os sistemas já 
existentes. Deve, consequentemente, ser 
solicitado às empresas da UE, nos termos 
da presente diretiva, que divulguem a sua 
declaração não financeira como parte da 
sua declaração financeira.

__________________ __________________
13 Nações Unidas, «O futuro que 
queremos», Documento Final da 
Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável Rio +20, 
A/CONF.216/L.1

13 Nações Unidas, «O futuro que 
queremos», Documento Final da 
Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável Rio +20, 
A/CONF.216/L.1

Or. en

Alteração 30
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A cadeia de abastecimento constitui, 
para a maioria das sociedades, parte 
integrante da criação de valor, mas 
também dos riscos potenciais que a 
sociedade ou empresa podem implicar, 
não só para a sociedade ou empresa 
propriamente ditas, mas também para a 
sociedade em geral. Deve, por isso, 
garantir-se que, sempre que possível, a 
informação contida na declaração não 
financeira inclua dados sobre toda a 
cadeia de abastecimento.

Or. en
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Alteração 31
Jutta Steinruck

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. de

Alteração 32
Malcolm Harbour

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 

(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, e 
ser limitado às empresas cotadas em 
bolsa. 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 cotadas cujo número médio de 
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total de balanço de 20 milhões de euros ou 
um volume de negócios líquido de 40 
milhões de euros.

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.

Or. en

Justificação

A base para este projeto de diretiva é assegurar que as grandes empresas ofereçam aos 
acionistas, aos cidadãos e aos contribuintes garantias de transparência. Na realidade, a 
dimensão das suas atividades é tal que uma maior transparência, abrangendo aspetos para 
além da informação financeira, é uma questão de interesse público. No entanto, a fim de 
evitar impor custos excessivos às autoridades reguladoras, afigura-se adequado limitar a 
obrigatoriedade deste requisito às grandes empresas e às empresas cotadas.

Alteração 33
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Conselho Europeu de 22 de 
maio de 2013 apelou à divulgação
obrigatória de informações por país para 
todas as grandes empresas e grupos, como 
parte da revisão da Diretiva 2013/34/UE. 
Por conseguinte, a fim de permitir uma 
maior transparência dos pagamentos 
feitos a administrações públicas, as 
grandes empresas e as entidades de 
interesse público devem divulgar os 
pagamentos relevantes feitos às 
administrações públicas dos países em 
que operam. Sempre que possível, essa 
divulgação deve ser feita mediante a
publicação de um anexo à demonstração 
financeira anual ou à demonstração 
financeira consolidada.

Or. en
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Alteração 34
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tal como exigido pelo artigo 51.°- A, 
n.º 1, alínea e), da Diretiva 78/660/CEE, o 
relatório dos revisores oficiais de contas 
deve também conter um parecer relativo à 
concordância do relatório anual, 
incluindo as informações não financeiras 
nele contidas, com as contas anuais 
relativas ao mesmo exercício financeiro.

(14) Tal como exigido pelo artigo 51.°- A, 
n.º 1, alínea e), da Diretiva 78/660/CEE, o 
relatório dos revisores oficiais de contas 
deve também conter um parecer sob a 
forma de declaração relativa às
informações não financeiras contidas no 
relatório anual e à concordância deste
com as contas anuais relativas ao mesmo 
exercício financeiro.

Or. en

Alteração 35
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 idade, diversidade geográfica, 
integração de pessoas com 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 
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criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

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 36
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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.

O relatório anual conterá uma exposição 
fiel da evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição da sociedade, da 
empresa e de toda a sua cadeia de 
abastecimento, bem como uma descrição 
dos principais riscos e incertezas com que 
se defrontam. Neste contexto, qualquer 
risco implica, tal como a não observância 
das normas sociais e ambientais, incerteza 
financeira.

Or. de

Alteração 37
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

Esta exposição deve consistir numa análise Esta exposição deve consistir numa análise 
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equilibrada e global da evolução dos 
negócios, dos resultados e da posição da 
sociedade, conforme com a dimensão e 
complexidade da sua atividade.

equilibrada e global da evolução dos 
negócios, dos resultados e da posição da 
sociedade, conforme com a dimensão e 
complexidade da sua atividade. Os 
conselhos administrativos e os conselhos 
fiscais devem participar na sua 
elaboração e publicação. As informações 
apresentadas pelas empresas devem ser 
verificadas por uma entidade 
independente. A não observância da 
obrigatoriedade de divulgação de 
informações deve ser sancionada pelos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 38
Jürgen Creutzmann

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

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, se apropriado, uma 
declaração não financeira que contenha 
informações especialmente relacionadas 
com questões ambientais, sociais e 
relativas aos trabalhadores, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en
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Justificação

A relevância da divulgação não financeira varia de setor industrial para setor industrial. 
Embora possa ser extremamente relevante para algumas empresas e se tenha desenvolvido a 
esse respeito uma certa pressão do mercado, pode para outras ser irrelevante. Por 
conseguinte, deve ser deixado ao critério das empresas decidir se essa divulgação faz ou não 
sentido, nos termos da versão dos requisitos de divulgação em vigor.

Alteração 39
Jutta Steinruck

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

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 ao impacto da atividade da 
empresa na sociedade e pelo menos às 
questões ambientais, sociais e relativas à 
igualdade de géneros e ao emprego, 
incluindo a garantia do diálogo social, da 
liberdade de associação, do cumprimento 
das negociações coletivas e do respeito 
pelos direitos sindicais dos trabalhadores, 
bem como ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 40
Malcolm Harbour
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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) – parágrafo 1 – parte introdutória

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 cotadas 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:

Or. en

Justificação

A base para este projeto de diretiva é assegurar que as grandes empresas ofereçam aos 
acionistas, aos cidadãos e aos contribuintes garantias de transparência. Na realidade, a 
dimensão das suas atividades é tal que uma maior transparência, abrangendo aspetos para 
além da informação financeira, é uma questão de interesse público. No entanto, a fim de 
evitar impor custos excessivos às autoridades reguladoras, afigura-se adequado limitar a 
obrigatoriedade deste requisito às grandes empresas e às empresas cotadas.

Alteração 41
Jutta Steinruck

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)
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Texto da Comissão Alteração

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

Os riscos para as empresas e para a 
sociedade associados a essas questões e a 
forma como são geridos pela sociedade. 
Neste contexto, os riscos para a empresa 
implicam, tal como a não observância das 
normas sociais e ambientais, incerteza 
financeira.

Or. de

Alteração 42
Jürgen Creutzmann

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A decisão de prosseguir ou não políticas de responsabilidade social é deixada ao critério das 
empresas. Na segunda hipótese, pode concluir-se que a empresa não considera essas 
políticas relevantes para as suas atividades económicas e/ou que os investidores não se 
mostram particularmente interessados nessa informação. Não há razão evidente para que 
uma empresa tenha de apresentar explicações a esse respeito.

Alteração 43
Jutta Steinruck

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 44
Cornelis de Jong

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 aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
para esse facto. A explicação deve incluir 
uma avaliação de riscos da decisão de não 
aplicar políticas em relação às questões 
em causa.

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 abastecimento e de subcontratação.
O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem adotar até ao final de 2015 e 
atualizar regularmente diretrizes para a 
aplicação das medidas previstas na 
presente diretiva relacionadas com a 
declaração não financeira. Estas 
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diretrizes 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 
diretrizes 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 
diretrizes devem incluir tanto disposições 
gerais como setoriais.

Or. en

Alteração 45
Jutta Steinruck

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 às Diretrizes da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) 
para as empresas multinacionais e aos 
indicadores definidos na Iniciativa Global 
Reporting (GRI).

Or. de
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Alteração 46
Malcolm Harbour

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, 
devendo nesse caso especificar o sistema 
em que se baseou.

Relativamente a estes sistemas, a 
Comissão Europeia deve, no prazo 
máximo de 24 meses a contar da 
publicação da presente diretiva, emitir 
diretrizes não vinculativas acerca da 
adequação de determinados sistemas 
específicos a determinados tipos 
específicos de divulgação não financeira, 
com o objetivo de simplificar as 
comparações em matéria de divulgação 
não financeira em todo o mercado único.
A Comissão Europeia deve elaborar essas 
diretrizes após consulta dos 
Estados-Membros, autoridades 
reguladoras nacionais, empresas e 
organizações da sociedade civil.

Or. en

Justificação

Os vários sistemas referenciados pela Comissão como modelos a seguir podem induzir as 
empresas em confusão. Ao emitir diretrizes não vinculativas, a Comissão ajudaria a 
esclarecer quais considera serem os sistemas mais adequados, de acordo com o tipo de 
informação não financeira a divulgar. Além disso, se a Comissão elaborar tais diretrizes, 
será mais fácil estabelecer comparações entre sociedades em todo o mercado único.

Alteração 47
Sirpa Pietikäinen
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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) – 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, pelo menos, aos 
princípios orientadores da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, em 
aplicação do quadro das Nações Unidas 
«Proteger, Respeitar e Reparar» e às 
Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. A sociedade pode, além 
disso, recorrer a sistemas nacionais, da UE 
ou internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Até 31 de dezembro de 2018, o mais 
tardar, a Comissão deve adotar, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
[49.º da nova Diretiva 2013/34], e 
atualizar regularmente, critérios para um 
sistema comum europeu de divulgação 
não financeira. Esses critérios devem 
basear-se em sistemas nacionais, da UE 
ou internacionais existentes e incluir 
indicadores-chave de desempenho (ICD) 
relativamente às questões sobre as quais 
devem ser fornecidas informações.

Or. en

Alteração 48
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As informações relevantes em matéria de 
emprego incluem, pelo menos, os 
seguintes indicadores:

Or. de

Alteração 49
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

o número de pessoas empregadas no 
âmbito de contratos de trabalho;

Or. de

Alteração 50
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a taxa de rotatividade dos trabalhadores;

Or. de
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Alteração 51
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

desempenhos operacionais para contratos 
de trabalho a tempo inteiro, a tempo 
parcial e a prazo;

Or. de

Alteração 52
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – subalínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o nível de organização sindical, incluindo 
a percentagem de trabalhadores 
abrangidos por acordos coletivos;

Or. de

Alteração 53
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 3 – subalínea i-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a proporção entre o salário base dos 
homens e o salário base das mulheres.

Or. de

Alteração 54
Jürgen Creutzmann

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

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, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
financeiros e, se adequado, não 
financeiros, relevantes para a sua atividade 
específica.

Or. en

Alteração 55
Cornelis de Jong

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

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, 

Na medida do necessário à compreensão da 
evolução dos negócios, do desempenho ou 
da posição da sociedade, bem como do 
impacto na sociedade, no ambiente, nos 
direitos humanos e na transparência e 
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relevantes para a sua atividade específica. comparabilidade da análise, esta deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros 
(ICD), relevantes para a sua atividade 
específica.

Or. en

Alteração 56
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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, 
publicado ao mesmo tempo que este ou 
nele referenciado.

Or. en

Justificação

Apesar da importância da informação não financeira, as sociedades devem ter a liberdade de
decidir como e onde a publicam. As sociedades que já publicam relatórios separados devem 
poder continuar a fazê-lo.

Alteração 57
Jürgen Creutzmann

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

Já existem requisitos legais relativamente à divulgação da constituição dos órgãos dirigentes. 
Além disso, a posição prevista estabelece parâmetros precisos que permitem uma de política 
de diversidade específica, em vez de simplesmente tornarem a divulgação obrigatória.

Alteração 58
Sirpa Pietikäinen

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

Uma descrição da política de diversificação 
da sociedade para os seus órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
em termos sexo e outros aspetos como 
idade, diversidade geográfica, 
incapacidade, habilitações e antecedentes 
profissionais, dos objetivos dessa política 
de diversificação, da forma como foi 
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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.

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 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 18 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Comunicação de dados país a país

2-A. Nas notas às demonstrações 
financeiras, as grandes empresas e as 
entidades de interesse público devem 
divulgar, desagregadas por Estado-
Membro e por país terceiro em que 
tenham um estabelecimento, em base 
consolidada para o exercício financeiro, 
as seguintes informações:
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;
g) Subvenções públicas recebidas.
(Este texto deve preceder o artigo 1.º da 
presente diretiva)
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Or. en

Alteração 60
Jutta Steinruck

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, e dos seus 
fornecedores, bem como uma descrição 
dos principais riscos e incertezas com que 
se defrontam. Neste contexto, os riscos 
implicam, tal como a não observância das 
normas sociais e ambientais, incerteza 
financeira.

Or. de

Alteração 61
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

Esta exposição deve analisar de forma 
equilibrada a evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição das empresas 
compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, de acordo 
com a dimensão e complexidade da sua 

Esta exposição deve analisar de forma 
equilibrada a evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição das empresas 
compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, de acordo 
com a dimensão e complexidade da sua 
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atividade. atividade. Os conselhos administrativos e 
os conselhos fiscais devem participar na 
sua elaboração e publicação. As 
informações apresentadas pelas empresas 
devem ser verificadas por uma entidade 
independente. A não observância da 
obrigatoriedade de divulgação de 
informações deve ser sancionada pelos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 62
Jürgen Creutzmann

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 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, se adequado, uma 
declaração não financeira que contenha 
informações especialmente relacionadas 
com questões ambientais, sociais e 
relativas aos trabalhadores, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en

Justificação

A relevância da divulgação não financeira varia de setor industrial para setor industrial. 
Embora possa ser extremamente relevante para algumas empresas e se tenha desenvolvido a 
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esse respeito uma certa pressão do mercado, pode para outras ser irrelevante. Por 
conseguinte, deve ser deixado ao critério das empresas decidir se essa divulgação faz ou não 
sentido, nos termos da versão em vigor dos requisitos de divulgação.

Alteração 63
Jutta Steinruck

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 ao impacto das atividades da 
empresa na sociedade e pelo menos às 
questões ambientais, sociais e relativas à 
igualdade entre os géneros, a integração e 
o emprego, incluindo a garantia do 
diálogo social, da liberdade de associação, 
do cumprimento das negociações coletivas 
e do respeito pelos direitos sindicais dos 
trabalhadores, bem como ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 64
Malcolm Harbour
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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 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 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:

Or. en

Justificação

A base para este projeto de diretiva é assegurar que as grandes empresas ofereçam aos 
acionistas, aos cidadãos e aos contribuintes garantias de transparência. Na realidade, a 
dimensão das suas atividades é tal que uma maior transparência, abrangendo aspetos para 
além da informação financeira, é uma questão de interesse público. No entanto, a fim de 
evitar impor custos excessivos às autoridades reguladoras, afigura-se adequado limitar a 
obrigatoriedade deste requisito às grandes empresas e às empresas cotadas.

Alteração 65
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3 – parte introdutória
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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 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, tendo em 
consideração toda a cadeia de 
abastecimento da empresa, incluindo:

Or. en

Alteração 66
Jutta Steinruck

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.

Os riscos para a empresa e para a 
sociedade associados a essas questões e a 
forma como são geridos pela sociedade. 
Neste contexto, os riscos para a empresa 
implicam, tal como a não observância das 
normas sociais e ambientais, incerteza 
financeira.

Or. de
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Alteração 67
Jürgen Creutzmann

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A decisão de prosseguir ou não políticas de responsabilidade social é deixada ao critério das 
sociedades. Na segunda hipótese, pode concluir-se que a empresa não considera essas 
políticas relevantes para as suas atividades económicas e/ou que os investidores não se 
mostram particularmente interessados nessa informação. Não há razão evidente para que 
uma empresa tenha de apresentar explicações a esse respeito.

Alteração 68
Jutta Steinruck

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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 69
Cornelis de Jong

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 apliquem políticas em 
relação a uma ou várias destas questões, 
devem apresentar uma explicação para esse 
facto. A explicação deve incluir uma 
avaliação de riscos da decisão de não 
aplicar políticas em relação às questões 
em causa.

O impacto das atividades das empresas na 
sociedade deve incluir as repercussões das 
atividades da empresa incluída na 
consolidação, assim como das atividades 
de outras empresas vinculadas à empresa 
de referência por relações empresariais, 
como, por exemplo, iniciativas de 
empresas comuns e cadeias de 
aprovisionamento e de subcontratação.
O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem adotar até ao final de 2015 e 
atualizar regularmente orientações para a 
aplicação das medidas previstas na 
presente diretiva relacionadas com a 
declaração não financeira. 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 
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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 70
Jutta Steinruck

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 o 
relatório anual consolidado deve basear-se 
nas Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais e nos indicadores
definidos na Iniciativa Global Reporting 
(GRI).

Or. de

Alteração 71
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 5
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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 o 
relatório anual consolidado pode basear-se 
em sistemas nacionais, da UE ou 
internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Relativamente a estes sistemas, a 
Comissão Europeia deve, no prazo 
máximo de 24 meses a contar da 
publicação da presente diretiva, emitir 
orientações não vinculativas acerca da 
adequação de determinados sistemas 
específicos a determinados tipos 
específicos de divulgação não financeira, 
com o objetivo de simplificar as 
comparações em matéria de divulgação 
não financeira em todo o mercado único.
A Comissão Europeia deve elaborar essas 
orientações após consulta dos Estados-
Membros, autoridades reguladoras 
nacionais, empresas e organizações da 
sociedade civil.

Or. en

Justificação

Os vários sistemas referenciados pela Comissão como modelos a seguir podem induzir as 
empresas em confusão. Ao emitir diretrizes não vinculativas, a Comissão ajudaria a 
esclarecer quais considera serem os sistemas mais adequados, de acordo com o tipo de 
informação não financeira divulgar. Além disso, se a Comissão elaborar tais diretrizes, será 
mais fácil estabelecer comparações entre sociedades em todo o mercado único.

Alteração 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 5
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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 recorrer, pelo menos, aos 
princípios orientadores da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, em 
aplicação do quadro das Nações Unidas 
«Proteger, Respeitar e Reparar» e às 
Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. A sociedade pode, além 
disso, recorrer a sistemas nacionais, da UE 
ou internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Até 31 de dezembro de 2018, o mais 
tardar, a Comissão deve adotar, por meio 
de atos delegados nos termos do artigo 
[49.º da nova Diretiva 2013/34], e 
atualizar regularmente, critérios para um 
sistema comum europeu de divulgação 
não financeira. Esses critérios devem 
basear-se em sistemas nacionais, da UE 
ou internacionais existentes e incluir 
indicadores-chave de desempenho (ICD) 
relativamente às questões sobre as quais 
devem ser fornecidas informações.

Or. en

Alteração 73
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

As informações relevantes em matéria de 
emprego incluem, pelo menos, os 
seguintes indicadores:
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Or. de

Alteração 74
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

o número de pessoas empregadas no 
âmbito de contratos de trabalho

Or. de

Alteração 75
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

a taxa de rotatividade dos trabalhadores;

Or. de

Alteração 76
Jutta Steinruck

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

desempenhos operacionais para contratos 
de trabalho a tempo inteiro, a tempo 
parcial e a prazo;

Or. de

Alteração 77
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

o nível de organização sindical, incluindo 
a percentagem de trabalhadores 
abrangidos por acordos coletivos;

Or. de

Alteração 78
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

a proporção entre o salário base dos 
homens e o salário base das mulheres.

Or. de

Alteração 79
Jürgen Creutzmann
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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, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como, se adequado, não 
financeiros relevantes para a sua atividade 
específica.

Or. en

Alteração 80
Cornelis de Jong

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 do 
impacto na sociedade, no ambiente, nos 
direitos humanos e na transparência e 
comparabilidade da análise, esta deve 
incluir indicadores-chave de desempenho 
(ICD), tanto financeiros como não 
financeiros, relevantes para a sua atividade 
específica.

Or. en

Alteração 81
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

 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.

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, publicado ao mesmo tempo 
que este ou nele referenciado.

Or. en

Justificação

Apesar da importância da informação não financeira, as empresas devem ter a liberdade de 
decidir como e onde a publicam. As empresas que já publicam relatórios separados devem 
poder continuar a fazê-lo.

Alteração 82
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Alterações à Diretiva 2013/34/UE

A Diretiva 2013/34/UE é alterada do 
seguinte modo:
(1) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 41.º-A
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Divulgação por país para todos os setores
1. Os Estados-Membros exigem que cada 
sociedade divulgue publicamente, todos os 
anos, as seguintes informações em base 
consolidada para o exercício financeiro, 
desagregadas por Estado-Membro e por 
país terceiro em que tenha um 
estabelecimento:
a) Denominação, natureza das atividades 
e localização geográfica;
b) Volume de negócios;
c) Número de trabalhadores numa base 
equivalente a tempo inteiro;
d) Lucros ou perdas antes de impostos;
e) Impostos pagos sobre os lucros ou 
perdas;
f) Subvenções públicas recebidas.
2. As informações a que se refere o n.º 1 
devem ser objeto de auditoria nos termos 
da Diretiva 2006/43/CE e publicadas, se 
possível, como anexo às demonstrações 
financeiras anuais ou, se for o caso, às 
demonstrações financeiras consolidadas 
da sociedade interessada.»

Or. en


