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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As diretivas contabilísticas1 (a seguir designadas as «Diretivas») dizem respeito à elaboração 
de demonstrações financeiras anuais e consolidadas e dos relatórios associados. O artigo 46.º, 
n.º 1, alínea b), da Quarta Diretiva e o artigo 36.º, n.º 1, da Sétima Diretiva preveem que, 
quando adequado e na medida do necessário para a compreensão da evolução dos negócios, 
do desempenho ou da posição da sociedade, o relatório anual deve abranger igualmente 
informações não financeiras, incluindo informações sobre questões ambientais e questões 
relativas aos trabalhadores. 

A oportunidade de melhorar a transparência da informação social e ambiental prestada pelas 
sociedades de todos os setores, a fim de garantir a igualdade de condições de concorrência, foi 
reconhecida pela Comissão no «Ato para o mercado único»2, tendo sido reiterada na 
Comunicação «Responsabilidade social das empresas: uma nova estratégia da UE para o 
período de 2011-2014»3. A presente proposta dá cumprimento a um dos principais 
compromissos da estratégia renovada. 

A comunicação define a RSE como «a responsabilidade das empresas pelo seu impacto na 
sociedade». Reconhece o facto de que o seu desenvolvimento deverá ser impulsionado pelas 
próprias empresas, que deverão prever um processo que lhes permita integrar as preocupações 
sociais e ambientais nas suas atividades e estratégias comerciais. A transparência não 
financeira constituirá, portanto, um elemento fundamental de qualquer política de 
responsabilidade social das empresas.

Os relatórios do Parlamento Europeu sobre "Responsabilidade social das empresas: promoção 
dos interesses da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva", bem como sobre a 
"Responsabilidade social das empresas: comportamento responsável e transparente das 
empresas e crescimento sustentável" reconhecem a importância de adotar medidas legislativas 
sobre a divulgação de informações não financeiras. 
O Parlamento Europeu apelou à criação de um quadro legislativo que confira às empresas 
flexibilidade e que, ao mesmo tempo, assegure aos consumidores e investidores transparência, 
comparabilidade, e fácil acesso à informação. Tal permitirá conceder às empresas 
responsáveis uma grande vantagem em matéria de competitividade assim como uma 
importante remuneração do mercado. O Parlamento Europeu insta, além disso, que as 
informações não financeiras abranjam as cadeias de aprovisionamento e de subcontratação e 
reconhece a necessidade de uma verificação externa das informações não financeiras 
divulgadas. 

A proposta da Comissão Europeia deve ser alterada em conformidade com a posição 
assumida previamente pelo Parlamento Europeu, a fim de responder de forma adequada ao 

                                               
1 Quarta Diretiva do Conselho, de 25 de julho de 1978, relativa às contas anuais de certas formas de 

sociedades (78/660/CEE), Sétima Diretiva do Conselho, de 13 de junho de 1983, relativa às contas 
consolidadas (83/349/CEE).

2 "Single Market Act-Twelve levers to boost growth and strengthen confidence", COM (2011) 206, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:EN:PDF, p 15.

3 COM(2011) 681 final, de 25 de outubro de 2011.
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requisito de transparência e comparabilidade e de manter, ao mesmo tempo, um grau elevado 
de flexibilidade para as empresas. 

Os requisitos sobre a divulgação de informações não financeiras só se devem aplicar às 
grandes empresas, tal como definido previamente nas diretivas contabilísticas. As PME não 
devem ser abrangidas por estes requisitos. 

É fundamental assegurar a clareza jurídica das empresas e evitar qualquer tipo de insegurança 
ao nível da execução, pelo que se propõe que a Comissão adote, até ao final de 2015, 
orientações para a execução das medidas relativas às declarações não financeiras que constam 
da presente diretiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras divulgadas em toda a União, as 
sociedades devem ser obrigadas a incluir 
no seu relatório anual uma declaração não 
financeira que contenha informações 
relativas, pelo menos, às questões 
ambientais, sociais e relacionadas com os 
trabalhadores, ao respeito pelos direitos 
humanos, à luta contra a corrupção e as 
tentativas de suborno. Essa declaração 
deve incluir uma descrição das políticas, 
resultados, e riscos associados às mesmas 
questões.

(6) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras divulgadas em toda a União, as 
sociedades devem ser obrigadas a incluir 
no seu relatório anual uma declaração não 
financeira que contenha informações 
relativas, pelo menos, às questões 
ambientais, sociais e em matéria de género 
e emprego, incluindo o diálogo social e o
respeito dos direitos sindicais, ao respeito 
pelos direitos humanos, à luta contra a 
corrupção e as tentativas de suborno. Essa 
declaração deve incluir uma descrição das 
políticas, resultados, incidentes 
importantes ocorridos durante o período 
de apresentação de relatórios e riscos 
associados às mesmas questões.

Or. en
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Alteração 2

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 informações não 
financeiras, as sociedades devem recorrer 
às orientações adotadas pela Comissão 
Europeia através de atos delegados.
Enquanto estas orientações não estiverem 
disponíveis, 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 a sistemas nacionais, 
da UE ou internacionais, devendo nesse 
caso especificar o sistema em que se 
basearam.

Or. en

Alteração 3

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 

(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 
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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.

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 4

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 sexo e outros aspetos como 
a idade, 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.

Or. en

Alteração 5

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

Para as sociedades cujo número médio de 
empregados durante o exercício financeiro 
exceda 500 e cujos total do balanço e 
montante líquido do volume de negócios, 
na data de encerramento do balanço, 
excedam respetivamente 20 ou 40 milhões 
de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Para as 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 
relativas ao impacto das atividades da 
empresa na sociedade no que se refere
pelo menos às questões ambientais, sociais 
e em matéria de género e emprego, 
incluindo o diálogo social e o respeitos 
dos direitos sindicais, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção 
e às tentativas de suborno, incluindo:

Or. en

Justificação

É importante assegurar que as disposições da presente diretiva sejam coerentes com a nova 
definição de responsabilidade social das empresas e que os limiares correspondam aos 
mesmos que são estipulados nas diretivas contabilísticas.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

Uma descrição das políticas seguidas pela 
empresa em relação a estas questões, com 
uma referência também aos processos de 
devida diligência iniciados;

Or. en
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Justificação

A referência aos processos de devida diligência é necessária para esclarecer que estes 
processos podem constituir uma parte muito importante das políticas seguidas pelas 
empresas.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

Um registo dos incidentes importantes 
ocorridos em relação a estas questões 
durante o período de apresentação de 
relatórios;

Or. en

Justificação

A declaração não financeira deve incluir informações sobre todos os incidentes importantes 
relacionados com os aspetos referidos, visto que estas informações são necessárias para 
fornecer aos consumidores e aos investidores uma perspetiva clara e abrangente do impacto 
das atividades da empresa.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta proposta de alteração visa tornar o texto coerente com a nova definição de 



PA\1002371PT.doc 9/20 PE516.976v01-00

PT

responsabilidade social das empresas.

Alteração 9

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 empresa não aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
para esse facto. Esta explicação deve 
incluir uma avaliação de riscos da decisão 
de não seguir as políticas relacionadas 
com estas questões.
O impacto das atividades das empresas na 
sociedade deve incluir as repercussões das 
atividades da empresa de referência, 
assim como das atividades de outras 
empresas vinculadas a esta por relações 
empresariais, como, por exemplo, 
iniciativas de empresas comuns e cadeias 
de aprovisionamento e de subcontratação.
A Comissão deverá adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo [49.º 
da nova Diretiva 2013/34], até ao final de 
2015, orientações para a execução das 
medidas relacionadas com a declaração 
não financeira que constam da presente 
diretiva e deverá atualizá-las 
regularmente. Estas orientações devem 
basear-se nos princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
em aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» e 
nas Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. Estas orientações devem 
incluir indicadores-chave de desempenho 
(ICD) relativamente às questões sobre as 
quais devem ser fornecidas informações. 
Os ICD desenvolvidos para avaliar o 
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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

Justificação

Tal como sublinham os relatórios do Parlamento Europeu sobre a responsabilidade social 
das empresas, é importante que as informações não financeiras abranjam igualmente as 
cadeias de aprovisionamento e de subcontratação. É, além disso, necessário que os 
investidores e os consumidores sejam informados da avaliação de riscos que é efetuada pelas 
empresas que não seguem uma política relativamente às questões do âmbito da apresentação 
de relatórios não financeiros. Para evitar qualquer tipo de incerteza jurídica para as 
empresas, propõe-se que a Comissão desenvolva orientações para a aplicação da presente 
Diretiva.

Alteração 10

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 deverá recorrer às orientações 
relativas à aplicação das medidas da 
presente diretiva sobre a declaração não 
financeira, um ano após a sua adoção.
Antes disso, a empresa 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.
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Or. en

Alteração 11

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

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, do impacto na 
sociedade e da transparência e 
comparabilidade da análise, esta deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros 
(ICD), relevantes para a sua atividade 
específica. A análise deve incluir os ICD 
definidos nas orientações desenvolvidas 
pela Comissão Europeia, um ano após a 
sua adoção.

Or. en

Justificação

Os ICD revestem-se da máxima importância na medida em que asseguram um nível 
adequado de comparabilidade entre as informações disponibilizadas pelas diferentes 
empresas.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 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, 

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, 
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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.

alínea b), em conformidade com as 
disposições específicas aí definidas e com 
as orientações relativas à aplicação das 
medidas da presente diretiva sobre a 
declaração não financeira, 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 e contenha os ICD 
pertinentes nos termos do disposto no 
n.º 1, alínea c).

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a flexibilidade fundamental para as empresas e, ao mesmo tempo, um 
nível adequado de transparência e comparabilidade, as empresas devem recorrer aos ICD 
pertinentes que sejam coerentes com as informações fornecidas nos domínios abrangidos 
pelo relatório não financeiro, mesmo nos casos em que são utilizados diferentes quadros de 
apresentação de relatórios.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Uma descrição da política de diversificação 
da sociedade para os seus órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
em termos de idade, sexo, diversidade 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, dos objetivos dessa política 
de diversificação, da forma como foi 
implementada e dos respetivos resultados 
no período de referência. Caso a sociedade 
não aplique uma política de 
diversificação, a declaração deve conter 
uma explicação clara e fundamentada 
para esse facto.

Uma descrição da política de diversificação 
da sociedade para os seus órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
em termos de sexo e outros aspetos como 
a idade, 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
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Justificação

É importante que as informações sobre a diversidade de género nos órgãos de administração, 
direção e supervisão de uma empresa sejam sempre fornecidas.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 53-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cumprimento
Os Estados-Membros devem assegurar a 
implementação de mecanismos eficazes e 
adequados que permitam uma correta 
divulgação de informações não 
financeiras por parte das empresas, em 
conformidade com o disposto na presente 
Diretiva.
Os Estados-Membros devem assegurar a 
instauração de procedimentos nacionais 
eficazes para o cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente 
diretiva, assim como garantir que estes 
procedimentos estão disponíveis para 
todas as pessoas singulares e entidades 
jurídicas que possuam um interesse 
legítimo, nos termos da legislação 
nacional, em assegurar o cumprimento do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Justificação

Para evitar riscos de "lavagem verde" e de informações enganosas, é necessário que os 
Estados-Membros implementem mecanismos específicos tendo em vista a correta aplicação e 
cumprimento da diretiva. A fim de ter em conta as diferentes realidades nacionais, é 
necessário que os Estados-Membros disponham de flexibilidade suficiente no que diz respeito 
ao funcionamento desses mecanismos.
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para as empresas-mães de empresas a 
consolidar que, em conjunto, durante o 
exercício financeiro, excedam um número 
médio de empregados de 500, e que, em 
conjunto, na data de encerramento do 
balanço, excedam um total do balanço ou 
um montante líquido de volume de 
negócios de respetivamente 20 ou 40 
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Para as empresas-mães de empresas a 
consolidar que, em conjunto, durante o 
exercício financeiro, excedam um número 
médio de empregados de 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 sobre 
o impacto das atividades das empresas na 
sociedade referentes pelo menos às 
questões ambientais, sociais e em matéria 
de género e emprego, incluindo o diálogo 
social e o respeito dos direitos sindicais, 
ao respeito dos direitos humanos, ao 
combate à corrupção e às tentativas de 
suborno, incluindo:

Or. en

Justificação

É importante assegurar que as disposições da presente diretiva sejam coerentes com a nova 
definição de responsabilidade social das empresas e que os limiares correspondam aos 
mesmos que são estipulados nas diretivas contabilísticas.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

Uma descrição das políticas seguidas pela Uma descrição das políticas seguidas pela 
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empresa em relação a estas questões; empresa em relação a estas questões, com 
uma referência também aos processos de 
devida diligência iniciados;

Or. en

Justificação

A referência aos processos de devida diligência é necessária para esclarecer que estes 
processos podem constituir uma parte muito importante das políticas seguidas pelas 
empresas.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3 – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Um registo dos incidentes importantes 
ocorridos em relação a estas questões 
durante o período de apresentação de 
relatórios;

Or. en

Justificação

A declaração não financeira deve incluir informações sobre todos os incidentes importantes 
relacionados com os aspetos referidos, visto que estas informações são necessárias para 
fornecer aos consumidores e aos investidores uma perspetiva clara e abrangente do impacto 
das atividades da empresa.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea 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 
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forma como são geridos pela sociedade.

Or. en

Justificação

Esta proposta de alteração visa tornar o texto coerente com a nova definição de 
responsabilidade social das empresas.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/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, as 
mesmas devem apresentar uma explicação 
para esse facto. Esta explicação deve 
incluir uma avaliação de riscos da decisão 
de não seguir as políticas relacionadas 
com estas questões.
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.
A Comissão deverá adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo [49.º 
da nova Diretiva 2013/34], até ao final de 
2015, orientações para a execução das 
medidas relacionadas com a declaração 
não financeira que constam da presente 
diretiva e deverá atualizá-las 
regularmente. Estas orientações devem 
basear-se nos princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
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em aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» e 
nas Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. Estas orientações devem 
incluir indicadores-chave de desempenho 
(ICD) relativamente às questões sobre as 
quais devem ser fornecidas informações. 
Os ICD desenvolvidos para avaliar o 
impacto da atividade das empresas em 
termos ambientais devem, no mínimo, 
abranger os critérios de uso do solo, de 
utilização da água, das emissões de gases 
com efeito de estufa e da utilização de 
materiais. As orientações devem incluir 
tanto disposições gerais como setoriais.

Or. en

Justificação

Tal como sublinham os relatórios do Parlamento Europeu sobre a responsabilidade social 
das empresas, é importante que as informações não financeiras abranjam igualmente as 
cadeias de aprovisionamento e de subcontratação. É, além disso, necessário que os 
investidores e os consumidores sejam informados da avaliação de riscos que é efetuada pelas 
empresas que não seguem uma política relativamente às questões do âmbito da apresentação 
de relatórios não financeiros. Para evitar qualquer tipo de incerteza jurídica para as 
empresas, propõe-se que a Comissão desenvolva orientações para a aplicação da presente 
Diretiva.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
83/394/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 deverá 
basear-se nas orientações relativas à 
aplicação das medidas da presente 
diretiva sobre a declaração não 
financeira, um ano após a sua adoção.
Antes disso, o relatório anual consolidado 
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deve basear-se, pelo menos, 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. O 
relatório anual consolidado pode, além 
disso, basear-se em sistemas nacionais, da 
UE ou internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Or. en

Alteração 21

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 das sociedades, do impacto na 
sociedade e da transparência e 
comparabilidade da análise, esta deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros 
(ICD), relevantes para a sua atividade 
específica. A análise deve incluir os ICD 
definidos nas orientações desenvolvidas 
pela Comissão Europeia, um ano após a 
sua adoção.

Or. en

Justificação

Os ICD revestem-se da máxima importância na medida em que asseguram um nível 
adequado de comparabilidade entre as informações disponibilizadas pelas diferentes 
empresas.
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b)
83/394/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, em 
conformidade com as disposições 
específicas aí definidas e com as 
orientações relativas à aplicação das 
medidas da presente diretiva sobre a 
declaração não financeira, 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 e 
contenha os ICD pertinentes nos termos 
do disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a flexibilidade fundamental para as empresas e, ao mesmo tempo, um 
nível adequado de transparência e comparabilidade, as empresas devem recorrer aos ICD 
pertinentes que sejam coerentes com as informações fornecidas nos domínios abrangidos 
pelo relatório não financeiro, mesmo nos casos em que são utilizados diferentes quadros de 
apresentação de relatórios.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
83/394/CEE
Artigo 36 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cumprimento
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Os Estados-Membros devem assegurar a 
implementação de mecanismos eficazes e 
adequados que permitam uma correta 
divulgação de informações não 
financeiras por parte das empresas, em 
conformidade com o disposto na presente 
Diretiva.
Os Estados-Membros devem assegurar a 
instauração de procedimentos nacionais 
eficazes para o cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente 
diretiva, assim como garantir que estes 
procedimentos estão disponíveis para 
todas as pessoas singulares e entidades 
jurídicas que possuam um interesse 
legítimo, nos termos da legislação 
nacional, em assegurar o cumprimento do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Justificação

Para evitar riscos de "lavagem verde" e de informações enganosas, é necessário que os 
Estados-Membros implementem mecanismos específicos tendo em vista a correta aplicação e 
cumprimento da diretiva. A fim de ter em conta as diferentes realidades nacionais, é 
necessário que os Estados-Membros disponham de flexibilidade suficiente no que diz respeito 
ao funcionamento desses mecanismos.


