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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de revisão da diretiva relativa à transparência (COM(683)2011) 
prossegue um objetivo geral: “assegurar um nível elevado de confiança dos investidores, 
através de uma transparência equivalente, para emitentes de valores mobiliários e 
investidores, em toda a União Europeia”. 

O relator de parecer deseja manifestar o seu apoio a um dos aspetos principais da presente 
proposta legislativa - o princípio da introdução de requisitos adicionais no que diz respeito aos 
pagamentos feitos pelas indústrias extrativas da UE e pelas empresas de exploração da 
madeira aos governos, incluindo de países terceiros, quando emitem valores nos mercados da 
UE. No entanto, o relator de parecer não pretende limitar o novo requisito a estes dois setores, 
já que esta informação é da maior importância para os investidores de todos os setores.

A nível da UE, já o considerando 14 da Diretiva “Transparência” (2004/109/CE) 
recomendava aos Estados-Membros que incentivassem os emitentes cujas atividades 
principais estivessem relacionadas com a indústria extrativa a divulgar os pagamentos feitos a 
governos. Mas, de momento, a presente Diretiva não torna isso um requisito obrigatório.
Por isso, esses pagamentos feitos aos governos, habitualmente, não são divulgados. No 
entanto, estes dados são uma condição prévia necessária para o êxito de qualquer abordagem 
relativa à boa governação em matéria fiscal, bem como no que diz respeito à capacidade dos 
investidores e da sociedade civil para responsabilizarem os conselhos de administração de 
empresas e os governos.  
O princípio “Publique o que paga” é indispensável para fomentar a transparência e a 
responsabilidade social das empresas, para tornar os governos responsáveis pela utilização 
dos respetivos recursos e para melhorar a boa governação fiscal em países terceiros, bem 
como para contribuir para o desenvolvimento destes países.  O relator da Comissão do 
Comércio Internacional deseja que os investidores da UE assumam a liderança em matéria de 
transparência e de responsabilidade social das empresas quando operem em países terceiros.  
A transparência dos pagamentos feitos a governos contribuirá, graças ao escrutínio público, a 
melhorar a gestão das receitas geradas pela exploração dos recursos desses países.  Sem 
escrutínio público, a governação corre o risco de se tornar menos rigorosa, e as receitas 
provenientes da exploração desses recursos podem dar origem à pobreza, corrupção e a 
conflitos.  Esses pagamentos podem entrar em sério conflito com os princípios do comércio 
baseado em regras, em detrimento das sociedades que competem de forma leal, em particular 
as que são também cotadas nos EUA.

O próprio setor admitiu, por meio da iniciativa ITIE (Iniciativa para a Transparência das 
Indústrias Extrativas), que melhorar a transparência e a responsabilidade contribui para a boa 
governação e a concorrência leal. O ITIE é um projeto mundial baseado num país anfitrião 
que promove a transparência das receitas a nível nacional. 35 países já se encontram 
avançados na aplicação da iniciativa ITIE e 60 das maiores empresas dos setores do petróleo, 
gás e minas estão apostadas em apoiá-la. Esta iniciativa obteve também o apoio de mais de 80 
instituições de investimento mundiais que gerem um total superior a 16 biliões de dólares. 
Apoiam também a iniciativa ITIE vários governos, bem como a Comissão Europeia e 
algumas organizações internacionais. Os EUA estão em vias de aderir a esta iniciativa.
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Atualmente, não há na UE uma ação governamental em resposta à ITIE.  De acordo com a 
exposição de motivos, a proposta da Comissão é “comparável à Lei Dodd-Frank”, adotada em 
julho de 2010 nos Estados Unidos.  A Lei Dodd-Frank de Reforma da Wall Street e de 
Proteção do Consumidor, de 2010 (no seu artigo 1504, apoiado pelos dois partidos políticos, 
também conhecido como disposição Cardin-Lugar), encarregou a Comissão dos Valores 
Mobiliários dos EUA (SEC) de adotar regras para que as empresas das indústrias extrativas 
(ligadas ao petróleo, gás e minas) registadas junto da SEC divulgassem publicamente os 
pagamentos feitos a governos.  Infelizmente, ainda não foi concluída a fase final do 
estabelecimento destas regras.  Um compromisso semelhante consta das conclusões da 
Cimeira do G8 celebrada em Deauville, em maio de 2011.  Porém, isto não se encontra ainda 
materializado nas legislações nacionais dos países do G8. 

Ao assumir uma posição de liderança nesta questão, a União Europeia incentivará os nossos 
principais parceiros do G8 e noutros fóruns a acatarem e a adotarem medidas semelhantes. 
Isso conferirá às sociedades da UE uma grande vantagem em termos de imagem ao intervirem 
em países terceiros.  Desde junho de 2010, Hong Kong passou a aplicar novas disposições em 
matéria de informação, que impõem uma comunicação discriminada por país às empresas 
petrolíferas e mineiras cotadas na bolsa de Hong Kong.

Neste debate, o Parlamento Europeu tem apoiado resolutamente em várias resoluções a 
introdução de requisitos obrigatórios em matéria de informação às indústrias extrativas.  Este 
alargamento dos requisitos em matéria de informação complementa além disso o alargamento 
da iniciativa ITIE na luta contra a corrupção, sem impactar as relações da UE com países 
terceiros, incluindo o comércio e os investimentos relacionados com as indústrias extrativas. 
A iniciativa também é complementar ao plano FLEGT da União Europeia de luta contra o 
abate ilegal das florestas primárias.

No presente parecer, as alterações propostas pelo relator visam por isso reforçar os requisitos 
de divulgação, em relação à proposta da Comissão.  A presente proposta concede aos 
emitentes seis meses no final de cada exercício para divulgar os pagamentos, ao passo que os 
EUA concedem dois a três meses aos emitentes dos EUA e quatro meses aos emitentes 
externos aos EUA. Cabe harmonizar estas diferentes disposições.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a transparência dos
pagamentos em benefício de governos, os 

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
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emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado, os 
pagamentos feitos aos governos dos países 
onde operam. Este relatório deve 
mencionar tipos de pagamentos 
semelhantes aos pagamentos cuja 
declaração está prevista no âmbito da 
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extrativas (ITIE) e porão à 
disposição da sociedade civil informações 
que lhe permitam pedir contas aos 
governos de países ricos em recursos 
sobre as receitas da exploração dos 
recursos naturais. Esta iniciativa 
complementa o Plano de Ação para a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no setor florestal (FLEGT) e o 
Regulamento relativo à madeira, que 
impõe aos operadores a devida diligência, 
a fim de impedir a entrada no mercado da 
UE de madeira e produtos derivados 
provenientes de explorações ilícitas. Os 
requisitos pormenorizados são 
especificados no capítulo 9 da Diretiva 
2011/.../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado divulgarão, num relatório 
anual, os pagamentos feitos aos governos e 
às autoridades públicas locais e regionais 
dos países onde operam e certa informação 
de caráter contextual. O objetivo desta 
divulgação consiste em capacitar os 
investidores a tomarem decisões com um 
maior conhecimento de causa, 
melhorando assim a governação e a 
responsabilidade, e contribuindo para a 
boa governação no âmbito fiscal e para a 
redução da evasão fiscal. Os requisitos 
pormenorizados são especificados no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

Para serem eficazes, os requisitos de informação em matéria de pagamentos devem incluir 
também os pagamentos feitos às autoridades regionais e locais.  A informação deve dar 
satisfação às pretensões dos investidores em matéria de responsabilização.  Também deverá 
proporcionar os dados necessários para apoiar a boa governação no domínio fiscal e para 
efeitos da prevenção da evasão fiscal.  Deve além disso apoiar a sociedade civil, 
responsabilizando o governo respetivo. A nova obrigação seria de grande valor para os 
investidores em todos os setores, pelo que não se deve limitar às indústrias extrativas e às 
empresas de exploração da madeira.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No caso dos emitentes que 
desenvolvem a sua atividade nas 
indústrias extrativas, na agricultura, nas 
pescas, na produção de energia em 
grande escala, no setor da construção ou 
na exploração madeireira das florestas 
primárias, o relatório sobre os 
pagamentos feitos aos governos e às 
autoridades públicas regionais ou locais 
deve incluir informações mais detalhadas 
que as que são normalmente facultadas 
no caso das empresas de outros setores da 
economia, com base no projeto respetivo, 
sempre que os pagamentos anuais totais 
relativos a um projeto superem o nível de
materialidade nos termos do disposto no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/…/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1.  
Esses relatórios devem incluir uma certa 
informação de caráter contextual e os tipos 
de pagamentos comparáveis aos 
divulgados no âmbito da Iniciativa sobre a 
Transparência das Indústrias Extrativas 
(ITIE) e proporcionarão aos investidores e 
à sociedade civil informações que lhes 
permitam responsabilizar os conselhos de 
administração e os governos pelas despesas 
e receitas relacionadas com a exploração 
dos recursos naturais, incluindo a terra e os 
recursos haliêuticos, e pelos contratos e 
concessões adjudicados.  Esta iniciativa 
complementa também o Plano de Ação 
FLEGT (aplicação da legislação, 
governação e comércio no setor florestal)² 
da UE e o Regulamento relativo à 
madeira³, que impõe aos operadores a 
devida diligência, a fim de impedir a 
entrada no mercado da UE de madeira e 
produtos derivados provenientes de 
explorações ilícitas.
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______________
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
Proposta da Comissão para uma Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa às contas anuais e às contas 
consolidadas de determinados tipos de 
empresas, COM (2011) 684 final).
2 Regulamento com a última redação que 
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 
n.º 2173/2005 de 20 de Dezembro de 2005 
(JO L 347, de 30.12.2005, p. 1).
³ Regulamento (UE) n.º 995/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de outubro de 2010, que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam 
no mercado madeira e produtos da 
madeira (JO L 295 de 12.11.2010, p. 23). 
As empresas que importam madeira e 
produtos derivados e que se conformam 
com acordos voluntários concluídos a 
nível da UE ficam isentos desta 
obrigação.

Or. en

Justificação

Para serem eficazes, os requisitos de informação em matéria de pagamentos devem incluir 
também os pagamentos feitos às autoridades regionais e locais.  Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support 
civil society in holding their respective governments accountable. While the Commission 
proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors 
historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to include 
current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments related to 
fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the construction 
sector.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2004/109/CE
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/../EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos numa base anual. O relatório 
deve ser divulgado o mais tardar seis meses
após o termo de cada exercício e deve ser 
mantido à disposição do público durante 
pelo menos cinco anos. Os pagamentos a 
governos devem ser divulgados a nível 
consolidado.

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/../UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, os emitentes 
elaborem um relatório sobre os pagamentos 
feitos a governos e a autoridades públicas 
regionais e locais, numa base anual. O 
relatório deve ser divulgado o mais tardar
quatro meses após o termo de cada 
exercício e deve ser mantido à disposição 
do público durante pelo menos dez anos.
Os pagamentos a governos devem ser 
divulgados a nível consolidado.

Or. en

Justificação

A obrigação de publicar os pagamentos feitos a governos e informações adicionais 
relacionadas não se deve limitar às indústrias extrativas e de exploração da madeira, já que 
estas informações têm relevância para os investidores de qualquer setor.  A informação deve 
incluir também os pagamentos efetuados a níveis abaixo do governo central. O relatório deve 
ser divulgado, o mais tardar, quatro meses após o termo de cada exercício, em conformidade 
com a respetiva legislação dos EUA. As informações devem manter-se disponíveis durante o 
período habitual de dez anos.


