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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva relativa às demonstrações financeiras individuais, demonstrações 
financeiras consolidadas e relatórios conexos de certas formas de empresas 
(COM(2011)0684) tem vários fins: (1) a simplificação dos procedimentos para as pequenas 
empresas; (2) o aumento da clareza e da comparabilidade das demonstrações financeiras; (3) a 
proteção das necessidades essenciais dos utilizadores com o objetivo de conservar as 
informações contabilísticas que lhes são necessárias. 

O quarto objetivo da diretiva em apreço consiste em reforçar as obrigações das indústrias 
extrativas, incluindo a extração de madeira da floresta primária, quanto à divulgação dos 
pagamentos efetuados às administrações públicas. O relator deseja expressar o seu apoio a 
este aspeto importante da proposta legislativa em apreço, isto é, a introdução de prescrições 
adicionais aplicáveis a estas empresas. Todavia, essas informações seriam também 
extremamente valiosas, tanto para os investidores como para as autoridades fiscais, com 
respeito a todos os outros setores. O relator propõe, por isso, um compromisso, segundo o 
qual uma publicação país a país dos pagamentos efetuados às administrações públicas centrais 
e às administrações locais e regionais se tornaria obrigatória para todas as sociedades cotadas 
e para todas as empresas, ao passo que uma publicação mais detalhada, projeto a projeto, só 
passa a ser obrigatória para as sociedades que exercem a atividade em setores determinados, a 
saber, as indústrias extrativas, a extração de madeira da floresta primária, a agricultura, as 
pescas, a produção de energia em grande escala e a construção.

Juntamente com a proposta legislativa relativa à harmonização dos requisitos de transparência 
no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado regulamentado (COM(2011)683), a proposta legislativa 
em apreço, referente a uma diretiva relativa às demonstrações financeiras, mudaria a maneira 
como as sociedades da UE, pertencentes aos setores atrás referidos, apresentam publicamente 
os pagamentos efetuados às administrações públicas de países terceiros, através de uma 
publicação detalhada, projeto a projeto. Atualmente, a legislação da UE não obriga os 
emitentes a divulgar os pagamentos efetuados às administrações públicas dos países em que 
exercem a atividade. Consequentemente, esse tipo de pagamentos efetuados às administrações 
públicas num país específico não são normalmente divulgados.

A publicação dos pagamentos efetuados é um princípio indispensável para favorecer a 
transparência e a responsabilidade social das empresas. Este princípio constitui uma condição 
prévia para fazer com que as administrações públicas prestem contas sobre o uso dos recursos 
e para aumentar as possibilidades de desenvolvimento destes países através do combate à 
corrupção e do reforço da governação. Sem estes números, uma boa governação em matéria 
fiscal não é um objetivo exequível. O relator da Comissão do Comércio Internacional deseja 
que os investidores da UE deem provas da máxima transparência e da mais elevada 
responsabilidade social das suas empresas, no exercício da atividade em países terceiros.

O estabelecimento deste tipo de publicação, prescrito para as sociedades da UE, tão-pouco 
parece ser prematuro. A expansão em curso dos países de acolhimento cobertos pela ITIE 
(Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas), bem como as iniciativas 
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legislativas e regulamentares empreendidas noutros lugares (como os Estados Unidos e Hong 
Kong), demonstram que este é o momento certo.

Com a assunção de uma posição de liderança sobre essa matéria, a União Europeia encorajará 
os seus parceiros principais do G8, e não só, a enveredar por esse caminho e a adotar medidas 
semelhantes. No debate sobre a ITIE, o Parlamento Europeu revelou poder de decisão em 
relação ao apoio à publicação obrigatória de informações pelas indústrias extrativas. 

No presente parecer, as alterações apresentadas pelo relator têm como objetivo reforçar a 
utilidade da publicação de informações prescrita pelo projeto da Comissão, tendo como ponto 
de partida o disposto na Secção 1504 da Lei Dodd-Frank, adotada pelos Estados Unidos, que 
também torna obrigatório que as indústrias extrativas publiquem os pagamentos efetuados. 
Também sob este ponto de vista, o projeto de diretiva da Comissão é altamente estimável.

O âmbito setorial da proposta foi cuidadosamente alargado a fim de transformar a diretiva 
num instrumento eficaz com vista a abordar novas problemáticas internacionais, tais como a 
usurpação de terras e a exigência de subornos como condição para a adjudicação de contratos 
de construção. É razoável cobrir a totalidade da cadeia de entidades participantes, incluindo as 
joint ventures. 

O relator considera que a definição do limiar de publicação dos pagamentos como um nível a 
partir do qual os pagamentos são «relevantes para o governo beneficiário» é pertinente mas 
implica que a publicação seja aplicável às sociedades de qualquer dimensão, e que só a não-
relevância dos pagamentos deverá excluir alguns projetos ou algumas sociedades. A definição 
do limiar é da competência dos colegisladores e não deverá ser remetida para um ato delegado 
da Comissão, como esta propõe. O relator propõe definir o limiar ao nível de 100 000 euros 
por ano de pagamentos totais relativos a um projeto.

Ao contrário da proposta da Comissão, as regras que são propostas nos Estados Unidos não 
isentam de publicação as informações sobre pagamentos que sejam de difícil obtenção nem as 
informações sobre pagamentos nos casos em que a lei do país de acolhimento proíba a 
publicação. Por conseguinte, o relator deseja suprimir essa isenção a fim de assegurar a 
consistência entre a UE e os Estados Unidos e de evitar a criação de qualquer incentivo a que 
os governos introduzam nova legislação destinada a ocultar os pagamentos que recebem.

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 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de permitir uma maior (32) A fim de permitir uma maior 
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transparência dos pagamentos feitos a 
governos, as grandes empresas e as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária27 devem divulgar num 
relatório anual separado os pagamentos 
relevantes feitos a governos dos países em 
que operam. Tais empresas exercem 
atividades em países ricos em recursos 
naturais, em especial minerais, petróleo, 
gás natural e floresta primária. O relatório 
deverá incluir tipos de pagamentos 
comparáveis aos divulgados pelas 
empresas que participam na iniciativa para 
a Transparência das Indústrias Extrativas 
(ITIE). A iniciativa é também 
complementar do Plano de Ação FLEGT 
da UE (aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal) e do Regulamento relativo à 
madeira, que obriga os operadores que 
comercializam produtos de madeira a 
diligenciarem no sentido de impedir a 
entrada de madeira ilegal no mercado da 
UE.

transparência dos pagamentos feitos a 
governos e a autoridades públicas locais e 
regionais, as empresas e as entidades de 
interesse público devem divulgar num 
relatório anual os pagamentos feitos a 
governos e a autoridades públicas locais e 
regionais dos países em que operam. O 
relatório deve incluir determinadas 
informações contextuais. A divulgação 
desse relatório é importante para que os 
investidores possam tomar decisões com 
melhor conhecimento de causa, através 
da melhoria da governação das 
sociedades e da prestação de contas pelas 
sociedades. Essa divulgação destina-se a 
apoiar a boa governação no domínio 
fiscal e a combater e reduzir a evasão 
fiscal. O relatório deve divulgar 
informações ao nível do país, existindo 
determinados requisitos adicionais de 
informação ao nível dos projetos, em 
relação às empresas e às entidades de 
interesse público que exercem a atividade 
na indústria extrativa, na agricultura, nas 
pescas, na produção de energia em 
grande escala, no setor da construção ou 
na exploração de floresta primária. A 
iniciativa é também complementar do 
Plano de Ação FLEGT da UE (aplicação 
da legislação, da governação e do comércio 
no setor florestal) e do Regulamento 
relativo à madeira, que obriga os 
operadores que comercializam produtos de 
madeira a diligenciarem no sentido de 
impedir a entrada de madeira ilegal no 
mercado da UE.

Or. en

Justificação

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
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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 2
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que 
operam no território sob a sua jurisdição. 
Devem incluir divulgações por país e por 
projeto, nos casos em que o projeto é 
considerado a menor unidade de 
referência operacional a que a empresa
elabora relatórios regulares de gestão 
interna (concessão, bacia geográfica, etc.) 
e caso tenham sido atribuídos pagamentos 
a esses projetos. À luz do objetivo geral de 
promover a boa governação nesses países, 
a relevância dos pagamentos a comunicar 
deve ser avaliada em relação ao governo 
beneficiário. Podem ser considerados 
diversos critérios de relevância, como os 
pagamentos de montante absoluto ou em 
função de um limiar de percentagem (p. 
ex., pagamentos de montante superior a 
uma dada percentagem do PIB do país) e 
estes podem ser definidos mediante ato 
delegado. O regime de divulgação deve ser 
objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de cinco
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos a aplicação de 
normas de prestação de contas e de 
transparência pelo menos equivalentes 
aos princípios e critérios da ITIE e a 
prestação de contas aos seus cidadãos 
sobre os pagamentos que esses governos e 
as autoridades públicas locais e regionais 
recebem  Nos relatórios das empresas e 
das entidades de interesse público que 
exercem a atividade na indústria 
extrativa, na agricultura, nas pescas, na 
produção de energia em grande escala, no 
setor da construção ou na exploração de 
floresta primária, os pagamentos feitos a 
governos devem ser divulgados também 
ao nível dos projetos, entendendo-se por 
«projeto» uma unidade operacional 
constituída com base numa ou mais 
licenças, concessões, contratos ou outros 
acordos jurídicos específicos, que
originem obrigações fiscais ou 
parafiscais. À luz do objetivo geral de 
promover a boa governação nesses países, 
o limiar de relevância dos pagamentos a 
comunicar deve ser limitado aos projetos 
em relação aos quais o montante total de 
pagamentos exceda 100 000 euros. O 
regime de divulgação deve ser objeto de 
revisão e de um relatório a elaborar pela 
Comissão no prazo de quatro anos a contar 
da entrada em vigor da presente diretiva. A 
revisão deve analisar a eficácia do regime e 
ter em conta a evolução internacional, 
nomeadamente no que respeita às questões 
da competitividade, da segurança do 
aprovisionamento alimentar e da 



PA\895622PT.doc 7/19 PE485.873v01-00

PT

experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos 
pagamentos e ponderar se será adequado 
incluir informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

segurança do aprovisionamento energético. 
Deve também ter em conta a experiência 
das pessoas que elaboram e que utilizam as 
informações relativas aos pagamentos e 
ponderar se será adequado incluir 
informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

Or. en

Justificação

Os relatórios serão úteis para os governos de todos os países, e não apenas para os países 
ricos em recursos. Enquanto, regra geral, as informações país a país são suficientes, os 
setores especificados, e só eles, apresentarão também informações projeto a projeto. O limiar 
de relevância não será objeto de um ato delegado, mas deve ser definido pelos 
colegisladores. Já devem existir dados suficientes para uma revisão do sistema publicação de 
informações passados quatro anos, em vez de cinco, desde a entrada em vigor da diretiva. 
Com respeito à coerência com outras políticas, a revisão incluirá o aspeto da segurança do 
aprovisionamento alimentar. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Empresa ativa na indústria extrativa»: 
uma empresa que desenvolve atividades 
que implicam a exploração, a prospeção, o 
desenvolvimento e a extração de minérios, 
de depósitos de petróleo e de gás natural, 
como as referidas na secção B-Divisões 05 
a 08 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1893/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

1. «Empresa ativa na indústria extrativa»: 
uma empresa que desenvolve atividades 
que implicam a prospeção, a exploração, a 
descoberta, o desenvolvimento, a extração 
e o transporte de minérios, outras 
indústrias extrativas, depósitos de petróleo 
e de gás natural, como as referidas na 
secção B-Divisões 05 a 09 ou na secção 
H-Divisões 49.5 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Empresa ativa na agricultura»: 
uma empresa que desenvolve atividades 
que implicam concessões, aquisição ou 
arrendamento de terras, como as referidas 
na secção A-Divisão 01.1-01.7 do anexo I 
do Regulamento (CE) n.º 1893/2006.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. «Empresa ativa nas pescas»: uma 
empresa que desenvolve atividades que 
implicam concessões, como as referidas 
na secção A-Divisão 03 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. «Empresa ativa na produção de 
energia em grande escala»: uma empresa 
que desenvolve atividades que implicam 
concessões, aquisição ou arrendamento 
de terras, ou distribuição, como as 
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referidas na secção D-Divisão 35.1-35.2 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1893/2006.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. «Empresa ativa no setor da 
construção»: uma empresa que 
desenvolve atividades que implicam 
concessões e contratos públicos, como as 
referidas na secção E-Divisão 38.1-38.22 
ou na secção F do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Projeto»: a menor unidade específica 
de referência operacional a que a empresa
elabora relatórios regulares de gestão 
interna para acompanhamento das suas 
atividades.

4. «Projeto»: uma unidade específica de 
referência operacional que exerce a 
atividade com base numa ou mais 
licenças, concessões, contratos ou outros 
acordos jurídicos específicos, que 
originem obrigações fiscais ou parafiscais 
por parte de uma empresa.

Or. en

Justificação

Esta alteração aumenta a operacionalidade da diretiva, visto que os acordos jurídicos 
mencionados na definição de projeto são comuns nos setores em questão e as características 
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desses acordos são bem compreendidas, ao passo que as disposições relativas aos relatórios 
de gestão interna podem variar de sociedade para sociedade. 

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as grandes empresas e todas as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária preparem e publiquem 
anualmente um relatório sobre os 
pagamentos feitos a governos.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as empresas e todas as entidades de 
interesse público preparem e publiquem 
anualmente um relatório sobre os 
pagamentos feitos a governos e às 
autoridades públicas locais e regionais, e 
determinadas informações contextuais, tal 
como definido no artigo 38.º. O relatório 
deve incluir informações relativas às 
atividades das filiais, empresas 
associadas, joint ventures, 
estabelecimentos permanentes e outras 
formas de negócio, desde que sejam 
incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas da empresa ou entidade em 
causa.

Or. en

Justificação

A publicação dos pagamentos efetuados aos governos e de determinadas informações 
contextuais não deverá ser limitada à indústria extrativa e à exploração de floresta primária. 
Como referido na resolução do Parlamento Europeu de 8 de março de 2011 sobre fiscalidade 
e desenvolvimento, a qualidade da informação financeira é crucial para lutar eficazmente 
contra a evasão fiscal e seria igualmente útil relativamente aos investidores em todos os 
setores, contribuindo assim para a boa governação em matéria fiscal em termos globais. O 
relatório deverá abranger as várias formas prevalecentes nas atividades económicas 
internacionais. 



PA\895622PT.doc 11/19 PE485.873v01-00

PT

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja relevante para o 
governo beneficiário, o relatório deve 
especificar:

1. O relatório deve especificar:

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O montante total dos pagamentos, 
incluindo pagamentos em espécie, feitos a 
cada governo durante um exercício 
financeiro;

(a) O montante total dos pagamentos, 
incluindo pagamentos em espécie, feitos a 
cada governo, incluindo as autoridades 
públicas locais e regionais, durante um 
exercício financeiro;

Or. en

Justificação

Alguns pagamentos são efetuados abaixo do nível da administração central, e deverão ser 
abrangidos pelos relatórios.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O montante total por tipo de 
pagamento, incluindo pagamentos em 
espécie, feito a cada governo durante um 

(b) O montante total por tipo de 
pagamento, incluindo pagamentos em 
espécie, feito a cada governo, incluindo as 
autoridades públicas locais e regionais,
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exercício financeiro; durante um exercício financeiro;

Or. en

Justificação

Alguns pagamentos são efetuados abaixo do nível da administração central, e deverão ser 
abrangidos pelos relatórios.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que esses pagamentos tenham 
sido atribuídos a um dado projeto, o 
montante por tipo de pagamento, incluindo 
pagamentos em espécie, feito para cada 
projeto durante um exercício financeiro, e 
o montante total dos pagamentos para cada 
projeto.

(c) Para as empresas ativas na indústria 
extrativa, na agricultura, nas pescas, na 
produção de energia em grande escala, no 
setor da construção ou na exploração de 
floresta primária, e a partir do limiar de 
relevância, correspondente a mais de 
100 000 euros de pagamentos no total,
sempre que esses pagamentos tenham sido 
atribuídos a um dado projeto, o montante 
por tipo de pagamento, incluindo 
pagamentos em espécie, feito para cada 
projeto durante um exercício financeiro, e 
o montante total dos pagamentos para cada 
projeto;

Or. en

Justificação

A publicação de informações projeto a projeto deverá ser limitada aos pagamentos efetuados 
às administrações públicas pelas empresas que exercem a atividade na indústria extrativa, na 
agricultura, nas pescas, na produção de energia em grande escala, no setor da construção ou 
na exploração de floresta primária, quando, cumulativamente, o montante total dos 
pagamentos ultrapasse o limiar de 100 000 euros.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O montante líquido do volume de 
negócios discriminado pelas categorias de 
atividade principais;

Or. en

Justificação

Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Os volumes de produção 
discriminados pelas categorias de 
atividade principais;

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Os custos com pessoal e o número 
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de trabalhadores;

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) O custo desembolsável total das 
operações;

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-E) Os elementos do ativo imobilizado 
que se encontram afetos à produção no 
encerramento do ano acompanhados da 
respetiva depreciação acumulada;

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
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melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-F) O lucro líquido antes de impostos 
acompanhado dos montantes associados 
de tesouraria e de impostos diferidos 
segundo os critérios da contabilidade de 
exercício;

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-G) O valor contabilístico líquido dos 
elementos do ativo imobilizado corpóreo 
localizados em cada país.

Or. en

Justificação

 Esta informação é necessária a fim de permitir aos investidores e às autoridades fiscais 
comparar os impostos pagos pelas empresas com a respetiva atividade económica, para uma 
melhor compreensão dos impostos pagos em diferentes jurisdições pelas empresas.
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Impostos sobre os lucros; (b) Impostos sobre os lucros e taxa efetiva 
de imposto aplicada;

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Pagamentos às forças de segurança 
estatais por serviços de segurança 
prestados;

Or. en

Justificação

Esta informação é necessária para permitir aos investidores avaliar os custos operacionais.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 42.º, a fim de 
especificar o conceito de relevância dos 
pagamentos.

4. As informações a que se refere o n.º 1 
devem ser divulgadas por país, exceto as 
mencionadas na alínea c), que devem ser 
divulgadas por projeto, desde que os 
pagamentos totais atribuídos a um projeto 
específico ultrapassem 100 000 euros.
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Or. en

Justificação

A definição de relevância é crucial para a eficácia dos requisitos de divulgação e, por 
conseguinte, deverá ser estabelecida pelos colegisladores na própria diretiva, não pela 
Comissão através de um ato delegado.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O relatório deve excluir qualquer tipo 
de pagamentos feitos ao governo num 
país em que a divulgação pública dos 
mesmos seja claramente proibida pela 
legislação penal. Nesse caso, a empresa 
deve declarar que não comunicou 
pagamentos em conformidade com os n.ºs 
1 a 3, e divulgar o nome do governo em
causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Segundo a Comissão Europeia é extremamente raro encontrar atualmente legislação desse 
teor. Os governos não deverão ser encorajados a introduzir uma tal legislação, destinada a 
ocultar os pagamentos que recebem.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as grandes empresas ou as entidade de 
interesse público ativas na indústria 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas ou as entidades de interesse 
público regidas pelo seu direito nacional 
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extrativa ou na exploração de floresta 
primária preparem um relatório 
consolidado sobre os pagamentos feitos a 
governos em conformidade com os artigos 
37.º e 38.º sempre que a empresa-mãe 
tenha a obrigação de preparar 
demonstrações financeiras consolidadas de 
acordo com o previsto no artigo 23.º, n.ºs 1 
a 6, da presente diretiva.

preparem um relatório consolidado sobre 
os pagamentos feitos a governos em 
conformidade com os artigos 37.º e 38.º 
sempre que a empresa-mãe tenha a 
obrigação de preparar demonstrações 
financeiras consolidadas de acordo com o 
previsto no artigo 23.º, n.ºs 1 a 6, da 
presente diretiva. Esse relatório deve fazer 
parte integrante das demonstrações 
financeiras individuais.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 
comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve 
também ter em conta a evolução 
internacional e ponderar os efeitos sobre a 
competitividade e a segurança do 
aprovisionamento energético. Deve ser 
concluída, o mais tardar, cinco anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta legislativa.

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 
comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve 
também ter em conta a evolução 
internacional e ponderar os efeitos sobre a 
competitividade, a segurança do 
aprovisionamento alimentar e a segurança 
do aprovisionamento energético. A 
Comissão deve rever também a lista de 
setores para os quais é obrigatório 
publicar informações por projeto. A 
revisão deve ser concluída, o mais tardar, 
quatro anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva. O relatório deve ser 
apresentado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, acompanhado, se adequado, de 
uma proposta legislativa.

Or. en
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