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Alteração 13
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de 
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho no que se refere 
à divulgação de informações não 
financeiras e de informações sobre a 
diversidade por parte de certas grandes 
sociedades e grupos

que altera as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho no que se refere 
à divulgação de informações financeiras e
não financeiras e de informações sobre a 
diversidade por parte de certas grandes 
sociedades e grupos

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 14
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 50.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 50.º, n.º 1, e o 
artigo 153.º, n.º 2,

Or. en

Alteração 15
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É essencial, a fim de garantir a 
confiança dos cidadãos da UE nas 
sociedades, uma maior transparência 
relativamente às atividades das sociedades 
de grande dimensão, em particular no que 
se refere à denominação dos 
estabelecimentos, à natureza das 
atividades e à localização geográfica, ao 
volume de negócios, ao número de 
trabalhadores numa base equivalente a 
tempo inteiro, aos lucros obtidos, aos 
impostos pagos sobre os lucros e aos 
subsídios recebidos. Consequentemente, a 
obrigatoriedade de apresentação de 
relatórios neste domínio pode ser 
considerada um importante elemento da 
responsabilidade social das sociedades 
perante as partes interessadas e a 
sociedade civil.

Or. en

Alteração 16
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Existem provas de que a divulgação 
de informação não financeira melhora as 
políticas sociais, ambientais e de direitos 
humanos, bem como os sistemas de gestão 
das sociedades, reduzindo os impactos 
negativos resultantes das suas atividades. 
Foi igualmente demonstrado que as 
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sociedades que analisam e divulgam 
corretamente as informações não 
financeiras aumentam a sua 
competitividade e registam uma redução 
dos custos, um acesso facilitado ao 
capital, um melhor desempenho nos 
mercados financeiros e uma maior 
estabilidade.

Or. en

Alteração 17
Patrizia Toia

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A harmonização dos procedimentos
para a apresentação de relatórios a nível 
europeu é necessária para garantir a 
segurança e a boa reputação das
empresas às partes interessadas de todos 
os países da União;

Or. it

Alteração 18
Josefa Andrés Barea

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

(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, de género e de 
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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.

emprego, incluindo o diálogo social e o 
respeito dos direitos sindicais, relativas ao 
respeito pelos direitos humanos e 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. es

Alteração 19
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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 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, tendo em conta a totalidade da 
cadeia de abastecimento das sociedades.

Or. en

Alteração 20
Jean-Pierre Audy



AM\1006654PT.doc 7/59 PE521.693v01-00

PT

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 relacionadas com os 
trabalhadores, ao respeito pelos direitos 
humanos, à luta contra a corrupção, as 
tentativas de suborno e a fraude fiscal. 
Essa declaração deve incluir uma descrição 
das políticas, resultados, e riscos 
associados às mesmas questões.

Or. fr

Alteração 21
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A divulgação de informações não 
financeiras deve assentar em processos de 
devida diligência baseados nos riscos, 
levados a cabo pelas sociedades para 
identificar, prevenir e atenuar os efeitos 
adversos reais e potenciais, conforme 
apropriado para a sua dimensão, a 
natureza e o contexto das operações e a 
gravidade dos riscos dos efeitos adversos. 
Os princípios de devida diligência 
constam das Diretrizes da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais e dos princípios 
orientadores da ONU sobre empresas e 
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direitos humanos, que aplicam o quadro 
«Proteger, Respeitar e Reparar», definido 
pelas Nações Unidas, que a Comissão se 
comprometeu a respeitar.

Or. en

Alteração 22
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A referência cada vez mais 
frequente a quadros existentes de 
sustentabilidade e de divulgação de 
informações, assim como o contínuo 
aparecimento de novos quadros, estimula 
a transição para uma economia global 
sustentável. No entanto, com o aumento
global das políticas de divulgação de 
informações sobre sustentabilidade, 
nomeadamente nos países em 
desenvolvimento, o alinhamento e a 
harmonização dos quadros tornam-se um 
desafio crescente que importa ter em 
conta, atendendo ao risco de
sobreposição, contradição e mesmo 
concorrência entre as normas.

Or. en

Alteração 23
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7
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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 sobre 
a conformidade com os direitos e valores 
protegidos pelas normas do direito 
internacional, as sociedades devem aplicar
os princípios orientadores da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, em aplicação 
do quadro das Nações Unidas «Proteger, 
Respeitar e Reparar», e as Diretrizes da 
OCDE para as empresas multinacionais. As 
sociedades podem ainda recorrer a 
sistemas nacionais, sistemas da UE, como 
o Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS), bem como a outros 
sistemas internacionais como o Pacto 
Global das Nações Unidas (NU), 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.

Or. en

Alteração 24
Bernd Lange

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 

(7) Para fornecer essas informações, as 
sociedades podem recorrer a 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 
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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.

Desenvolvimento Económico (OCDE) para 
as empresas multinacionais, de 2011, 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. Contudo, as empresas na UE 
deveriam orientar-se especialmente pelas 
Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais, a fim de garantir uma 
comparabilidade da política de RSE e 
estabelecer um padrão fiável. Deve ser 
encontrado um padrão vinculativo cinco 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 25
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Na medida do necessário para uma 
compreensão dos impactos a nível de 
direitos humanos, bem como sociais e 
ambientais das sociedades, os relatórios 
anuais devem incluir indicadores-chave 
não financeiros de desempenho que sejam 
pertinentes para o seu setor empresarial. 
No que se refere aos aspetos ambientais, 
os indicadores não financeiros devem 
incluir, por exemplo, uma avaliação das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
da utilização de energia, materiais, água e 
solo. Esta avaliação deve incluir uma 
estimativa da utilização destes recursos na 
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cadeia de abastecimento da sociedade.

Or. en

Alteração 26
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de reforçar a coerência e a 
comparabilidade das informações não 
financeiras fornecidas pelas sociedades, a 
Comissão deve desenvolver um quadro 
harmonizado que inclua 
indicadores-chave de desempenho 
adequados e metodologias de medição de 
recursos, tendo em conta os quadros 
internacionais, em particular no que se 
refere à responsabilidade social de 
respeitar os direitos e valores protegidos 
pelas normas do direito internacional.

Or. en

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de meios 
adequados e eficazes para obrigar à 
divulgação completa, rigorosa e confiável 
de informação não financeira por parte 
das sociedades, em conformidade com o 
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disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 28
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O acesso dos investidores à informação 
não financeira constitui um passo em 
direção ao objetivo de implementar, até 
2020, incentivos de mercado e políticos 
que recompensem os investimentos das 
empresas na eficiência, no âmbito do 
Roteiro para uma Europa eficaz na 
utilização dos recursos.

(9) O acesso dos investidores à informação 
não financeira constitui um passo em 
direção ao objetivo de implementar, até 
2020, incentivos de mercado e políticos 
que recompensem os investimentos das 
empresas na eficiência, no âmbito do 
Roteiro para uma Europa eficaz na 
utilização dos recursos. As medidas no 
domínio da responsabilidade social das 
empresas que venham a ser tomadas no 
futuro devem ser consideradas no âmbito 
de toda a cadeia de valor, ou seja, desde a 
matéria-prima, passando pelo comércio, 
até à reciclagem.

Or. de

Alteração 29
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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. 

(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. 
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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.

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 17,5 milhões de euros 
ou um volume de negócios líquido de 35
milhões de euros.

Or. en

Justificação

A definição de sociedade de grande dimensão deve ser interpretada em conformidade com a 
definição constante da Quarta Diretiva Contabilística, nos termos da qual uma sociedade é
de grande dimensão se tiver um número médio de trabalhadores superior a 250 e um total do 
balanço que exceda 17,5 milhões de euros ou um volume de negócios líquido superior a 35 
milhões de euros.

Alteração 30
Josefa Andrés Barea

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. es
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Alteração 31
Josefa Andrés Barea

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de género e outros aspetos, 
designadamente idade, origem geográfica,
deficiência, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

Or. es

Alteração 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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, necessidades 
especiais, origem geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, apenas se deve 
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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.

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. el

Alteração 33
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, deficiência, habilitações e 
antecedentes profissionais, apenas se deve 
aplicar às grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.
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Or. es

Justificação

A deficiência é um dos motivos de discriminação abrangidos pela legislação 
antidiscriminação da UE e é também reconhecida como tal pelo TUE, a par da idade, sexo, 
origem geográfica, etc. (artigo 10.º). Além disso, a Estratégia Europeia para a Deficiência 
insta à integração da deficiência em todas as políticas europeias, o que requer a sua inclusão 
nas agendas públicas e corporativas da responsabilidade social das empresas (RSE).

Alteração 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

(16) A obrigação de divulgar as políticas 
de diversificação no seio dos seus órgãos 
de administração, de direção e supervisão 
em termos de idade, sexo, origem 
geográfica, deficiência, habilitações e 
antecedentes profissionais, apenas se deve 
aplicar às grandes sociedades cotadas. Por 
conseguinte, as pequenas e médias 
sociedades, que podem ser isentas de certas 
obrigações contabilísticas ao abrigo do 
artigo 27.º da Diretiva 78/660/CEE, não 
devem ser abrangidas por esta obrigação. A 
divulgação da política de diversificação 
deve fazer parte da declaração sobre o 
governo da sociedade, como prevista no 
artigo 46.º-A da Diretiva 78/660/CEE. As 
sociedades que não aplicam uma política 
de diversificação não serão obrigadas a 
criá-la, mas deverão justificar claramente a 
razão dessa ausência.

Or. en

Alteração 35
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

«1. 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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 37
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

Esta exposição deve consistir numa análise 
equilibrada e global da evolução dos 
negócios, dos resultados e da posição da 
sociedade, conforme com a dimensão e 
complexidade da sua atividade. A 
obrigação de elaboração de relatórios
deverá, por conseguinte, orientar-se, tanto 
quanto possível, pelas Diretrizes da 
OCDE para as empresas multinacionais 
de 2011.

Or. de

Alteração 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 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 
equilibrada e global da evolução dos 
negócios, dos resultados e da posição da 
sociedade, conforme com a dimensão e 
complexidade da sua atividade.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 39
Josefa Andrés Barea
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 250 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 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, no que respeita, 
pelo menos, às questões ambientais, sociais 
e em matéria de emprego e género, 
incluindo o diálogo social e o respeito dos 
direitos sindicais, e ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. es

Alteração 40
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 500 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 20 ou 40 
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
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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:

financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores (nomeadamente, sobre o 
direito de organização, as convenções 
coletivas e a representação dos 
trabalhadores), ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 41
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 250 e cujos total do 
balanço e montante líquido do volume de 
negócios, na data de encerramento do 
balanço, excedam respetivamente 17,5 ou 
35 milhões de euros, a referida exposição 
deve também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, tendo em conta a 
totalidade da cadeia de abastecimento da 
sociedade, incluindo:

Or. en
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Alteração 42
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 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 adequado, uma 
declaração não financeira que contenha 
informações referentes, nomeadamente, 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 relevância da divulgação não financeira varia em função do setor. 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, as empresas 
devem ter o poder discricionário de decidir se essa divulgação faz ou não sentido, nos termos 
da versão atual dos requisitos de divulgação.

Alteração 43
Jean-Pierre Audy

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

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

b) Para as sociedades cujo número médio 
de empregados durante o exercício 
financeiro exceda 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, às 
tentativas de suborno e à fraude fiscal, 
incluindo:

Or. fr

Justificação

Propõe-se acrescentar a obrigação de publicar as informações não financeiras destinadas ao 
combate à fraude fiscal, um objetivo do G20.

Alteração 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 45
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

O relatório sobre a declaração não financeira deve incluir informações sobre todos os 
incidentes importantes relacionados com as questões referidas, 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 46
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 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

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

iii) Os riscos associados a essas questões 
decorrentes de operações da sociedade 
passíveis de provocar ou que tenham 
provocado impactos negativos a nível 
social, ambiental e dos direitos humanos,
e a forma como são geridos pela sociedade.

Or. en

Alteração 47
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 48
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

iii) Os riscos associados a essas questões e iii) Os principais riscos associados a essas 
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a forma como são geridos pela sociedade. questões, inerentes a cada setor, e a forma 
como são geridos pela sociedade.

Or. it

Justificação

Os riscos para as partes interessadas variam de empresa para empresa, não sendo possível 
estabelecer graus de importância dos riscos sem uma avaliação objetiva e regulamentada.

Alteração 49
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma análise da utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização de solo e de água, as emissões 
de gases com efeito de estufa, a utilização 
de energia e de materiais;

Or. en

Alteração 50
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 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
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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 51
Josefa Andrés Barea

Proposta de diretiva
Artigo 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. A explicação deve conter 
uma avaliação de riscos relativa à decisão 
de não aplicar este tipo de políticas.
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.

Or. es

Justificação

Tal como sublinhado nos 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 realizada pelas 
empresas que não seguem uma política relativamente às questões do âmbito da apresentação 
de relatórios não financeiros.
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Alteração 52
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 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 abrangida pela 
presente diretiva e com um número de 
empregados inferior a 500 não aplique 
políticas em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
para esse facto.

Or. en

Justificação

A abordagem em termos de «cumprimento e explicação» só deve ser aplicada a empresas 
com 250 a 500 empregados. Acima dos 500 empregados, o requisito relativo à publicação da 
informação nos termos da presente diretiva deve ser obrigatório.

Alteração 53
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 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 ter em conta a sua 
responsabilidade de respeitar os direitos e 
valores protegidos pelas normas do direito 
internacional. Neste sentido, a sociedade 
deve aplicar os princípios orientadores da 
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ONU sobre empresas e direitos humanos, 
que aplicam o quadro das Nações Unidas 
«Proteger, Respeitar e Reparar», e as 
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. A 
presente disposição deve ser aplicada sem 
prejuízo quer dos requisitos da presente 
diretiva, quer de outra legislação ou de 
outras diretrizes da União Europeia que 
contenham regras mais específicas 
quanto à divulgação de informação não 
financeira por parte das sociedades.

Or. en

Alteração 54
Josefa Andrés Barea

Proposta de diretiva
Artigo 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 
empresa 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 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 empresa pode, além 
disso, recorrer a sistemas nacionais, da UE 
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ou internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou.

Or. es

Alteração 55
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da empresa, 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. es

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 56
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho, 
tanto financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade e dos seus 
impactos a nível de direitos humanos, 
sociais e ambientais, a análise deve incluir 
indicadores-chave de desempenho, tanto 
financeiros como não financeiros, 
relevantes para a sua atividade específica.

Or. en

Alteração 57
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho,
tanto financeiros como não financeiros,
relevantes para a sua atividade específica.

c) Na medida do necessário à compreensão 
da evolução dos negócios, do desempenho 
ou da posição da sociedade, a análise deve 
incluir indicadores-chave de desempenho 
financeiros e, se adequado, não financeiros 
relevantes para a sua atividade específica.

Or. en

Alteração 58
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) A fim de pôr em prática os requisitos 
estabelecidos no artigo 46.º, a Comissão 
deve adotar atos delegados nos termos do 
artigo 53.º-A (novo) que definam uma 
lista de indicadores mínimos relevantes, 
que abranjam, pelo menos, as seguintes 
informações:
- sociais: dados sobre o emprego, acordos 
coletivos de trabalho, estrutura salarial, 
saúde e segurança, formação e educação, 
por género e por região;
- ambientais; dados sobre a utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização de solo, de água, as emissões de 
gases com efeito de estufa, a utilização de 
energia e de materiais;
- de direitos humanos: dados sobre o 
número de queixas relacionadas com os 
direitos humanos e sobre as medidas 
adotadas, da sociedade, dos seus 
fornecedores e de outros parceiros 
comerciais;
Os atos delegados devem ser adotados no 
prazo de 18 meses a contar da data da 
adoção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 59
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) A Comissão deve criar um Conselho 
de Orientação para a Divulgação de 
Informações Não Financeiras destinado a 
apoiar a aplicação dos requisitos em 
matéria de divulgação de informações não 
financeiras e a envolver as partes 
interessadas no desenvolvimento de 
orientações relativas à metodologia e à
utilização de normas internacionais e 
indicadores de desempenho não 
financeiros, tal como referido no 
artigo 46.º, n.º 1, de forma equilibrada e 
aberta.

Or. en

Alteração 60
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) As empresas europeias que operam 
em países terceiros também têm de 
disponibilizar informações sobre as suas 
atividades nesses mesmos países, 
nomeadamente no que se refere a 
questões sociais, ambientais e relativas 
aos trabalhadores, assim como ao respeito 
dos direitos humanos, no âmbito da 
obrigação de divulgação de informações.»

Or. de

Alteração 61
Jürgen Creutzmann



AM\1006654PT.doc 33/59 PE521.693v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

«4. 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.»

«4. 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 das informações não financeiras, as empresas devem ter a liberdade 
de decidir como e onde as publicam. As empresas que já publicam relatórios separados 
devem poder continuar a fazê-lo.

Alteração 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

«4. 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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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prevista no n.º 1, alínea b), desde que esse 
relatório seja integrado no relatório anual.»

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 63
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

«5. Uma sociedade que seja uma 
sociedade filial fica isenta das obrigações 
previstas no n.º 1, alínea b), desde que a 
sociedade e as respetivas filiais sejam 
objeto de consolidação nas contas e no 
relatório anual de outra sociedade e que 
esse relatório anual consolidado seja 
elaborado em conformidade com o artigo 
36.º, n.º 1, da Diretiva 83/349/CEE.»

Suprimido

Or. en

Alteração 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

«5. Uma sociedade que seja uma sociedade 
filial fica isenta das obrigações previstas no 
n.º 1, alínea b), desde que a sociedade e as 
respetivas filiais sejam objeto de 
consolidação nas contas e no relatório 
anual de outra sociedade e que esse 
relatório anual consolidado seja elaborado 
em conformidade com o artigo 36.º, n.º 1, 
da Diretiva 83/349/CEE.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 65
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 66
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

«g) Uma descrição da política de 
diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão no que diz respeito ao género e 
a outras questões, como idade, diversidade 
geográfica, deficiência, habilitações e 
antecedentes profissionais, dos objetivos 
dessa política de diversificação, da forma 
como foi implementada e dos respetivos 
resultados no período de referência.»

Or. es

Alteração 67
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

«g) Uma descrição da política de «g) Uma descrição da política de 
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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.»

diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão em termos de idade, sexo, 
deficiência, 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 para esse facto.»

Or. es

Justificação

A deficiência é um dos motivos de discriminação abrangidos pela legislação 
antidiscriminação da UE e é também reconhecida como tal pelo TUE, a par da idade, sexo, 
origem geográfica, etc. (artigo 10.º). Além disso, a Estratégia Europeia para a Deficiência 
insta à integração da deficiência em todas as políticas europeias, o que requer a sua inclusão 
nas agendas públicas e corporativas da responsabilidade social das empresas (RSE).

Alteração 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

«g) Uma descrição da política de 
diversificação da sociedade para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão em termos de idade, sexo, 
necessidades especiais, 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. '
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esse facto. '

Or. el

Alteração 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 70
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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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 estejam disponíveis para 
todas as pessoas singulares e entidades 
jurídicas que possuam um interesse 
legítimo em assegurar o cumprimento do 
disposto na presente diretiva.

Or. es

Justificação

É necessária a instauração de mecanismos específicos nos Estados-Membros, tendo em vista 
a correta aplicação e o 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.

Alteração 71
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É aditado o seguinte artigo 53.º-A-
A:

«Artigo 53.º-A-A
Exercício da delegação
1. São conferidos à Comissão poderes
para a adoção de atos delegados, sob 
reserva das condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 46.º, alínea c-A), é 
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conferido à Comissão por um prazo de 
quatro anos a contar de …(4)*. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos seis 
meses antes do final do prazo de quatro 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 46.º, alínea c-A), pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes estabelecida na presente decisão. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 46, alínea c-A), só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de três meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo pode ser prorrogado por um 
período de três meses.»

Or. en
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Alteração 72
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A Alteração da Diretiva 
2013/34/UE

É inserido o seguinte artigo 48.º-A:
«Artigo 48.º-A
Divulgação adicional 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) Nome(s), natureza das atividades e 
localização geográfica;
b) volume de negócios;
c) Número de trabalhadores em 
equivalente a tempo inteiro;
d) Lucros ou perdas antes de impostos;
e) Impostos pagos sobre os lucros ou 
perdas;
f) Subvenções públicas recebidas.
2. A obrigação prevista no n.º 1 do 
presente artigo não é aplicável a 
sociedades regidas pela legislação de um 
Estado-Membro cuja sociedade-mãe 
esteja sujeita às leis de um 
Estado-Membro e cujas informações 
sejam incluídas nas informações 
divulgadas por essa 
sociedade/empresa-mãe, em conformidade 
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com o n.º 1 do presente artigo.
3. 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

Alteração 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

«1. O relatório consolidado de gestão deve 
conter uma exposição fiel da evolução dos 
negócios, do desempenho e da posição das 
empresas compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, bem como 
uma descrição dos principais riscos e 
incertezas com que se defrontam.

«1. O relatório consolidado de gestão deve 
conter uma exposição fiel da evolução dos 
negócios, do desempenho e da posição das 
empresas compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, bem como 
uma descrição da gestão dos principais 
riscos e incertezas com que se defrontam.

Or. ro

Alteração 74
Bernd Lange

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 

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

compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, de acordo 
com a dimensão e complexidade da sua 
atividade. A obrigação de elaboração de
relatórios deverá orientar-se, tanto quanto 
possível, pelas Diretrizes da OCDE para 
as empresas multinacionais de 2011.

Or. de

Alteração 75
Josefa Andrés Barea

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/394/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 sobre 
o impacto das atividades da empresa na 
sociedade referentes pelo menos às 
questões ambientais, sociais e em matéria 
de emprego e género, incluindo o diálogo 
social e o respeito dos direitos sindicais, e
ao respeito dos direitos humanos, ao 
combate à corrupção e às tentativas de 
suborno, incluindo:

Or. es

Justificação

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

Alteração 76
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para as empresas-mães de empresas a 
consolidar que, em conjunto, durante o 
exercício financeiro, excedam um número 
médio de empregados de 250, e que, em 
conjunto, na data de encerramento do 
balanço, excedam um total do balanço ou 
um montante líquido de volume de 
negócios de respetivamente 17,5 ou 35
milhões de euros, a referida exposição deve 
também incluir uma declaração não 
financeira que contenha informações 
referentes pelo menos às questões 
ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, tendo em conta a 
totalidade da cadeia de abastecimento da 
sociedade, incluindo:

Or. en

Alteração 77
Bernd Lange

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 (nomeadamente, sobre o 
direito de organização, as convenções 
coletivas e a representação dos 
trabalhadores), ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo:

Or. de

Alteração 78
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 

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 
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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:

declaração não financeira que contenha 
informações referentes, nomeadamente, 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 relevância da divulgação não financeira varia em função do setor. 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, as empresas 
devem ter o poder discricionário de decidir se essa divulgação faz ou não sentido, nos termos 
da versão atual dos requisitos de divulgação.

Alteração 79
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 78/660/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 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, às 
tentativas de suborno e à fraude fiscal, 
incluindo:
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Or. fr

Alteração 80
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

O relatório sobre a declaração não financeira deve incluir informações sobre todos os 
incidentes importantes relacionados com as questões referidas, 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 81
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

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

iii) Os riscos associados a essas questões,
decorrentes de operações da sociedade 
passíveis de provocar ou que tenham 
provocado impactos negativos a nível 
social, ambiental e dos direitos humanos,
e a forma como são geridos pela sociedade.

Or. en
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Alteração 82
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 83
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma análise da utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização de solo, de água, as emissões de 
gases com efeito de estufa e a utilização 
de materiais;

Or. en
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Alteração 84
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 
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 85
Josefa Andrés Barea

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 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, 
devem apresentar uma explicação para esse 
facto. A explicação deve conter uma 
avaliação de riscos relativa à decisão de 
não aplicar este tipo de políticas.
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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.

Or. es

Justificação

Tal como sublinhado nos 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 realizada pelas 
empresas que não seguem uma política relativamente às questões do âmbito da apresentação 
de relatórios não financeiros.

Alteração 86
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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 com menos de 500 
empregados 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.

Or. en

Alteração 87
Josefa Andrés Barea
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 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 
deve basear-se, pelo menos, nos princípios 
orientadores 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. es

Alteração 88
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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 

Para a prestação destas informações, a 
sociedade deve ter em conta a sua 
responsabilidade de respeitar os direitos e 
valores protegidos pelas normas do direito 
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especificar o sistema em que se baseou. internacional. Neste sentido, a sociedade 
deve aplicar os princípios orientadores da 
ONU sobre empresas e direitos humanos, 
que implementam o quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar», e 
as Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais. A sociedade pode, além 
disso, basear-se em sistemas nacionais, da 
UE ou internacionais, devendo nesse caso 
especificar o sistema em que se baseou. A 
presente disposição deve ser aplicada sem 
prejuízo quer dos requisitos da presente 
diretiva, quer de outra legislação ou de 
outras diretrizes da União Europeia que 
contenham regras mais específicas 
quanto à divulgação de informação não 
financeira por parte das sociedades.

Or. en

Alteração 89
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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.

A análise deve incluir indicadores-chave de 
desempenho, tanto financeiros como não 
financeiros, relevantes para a sua atividade 
específica. Para efeitos da presente 
diretiva, a Comissão deve adotar atos 
delegados nos termos do artigo 53.º-A 
(novo) que definam uma lista de 
indicadores mínimos relevantes, que 
abranjam, pelo menos, as seguintes 
informações:
- sociais: dados sobre o emprego, acordos 
coletivos de trabalho, estrutura salarial, 
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saúde e segurança, formação e educação, 
por género e por região;
- ambientais: dados sobre a utilização de 
recursos, incluindo, pelo menos, a 
utilização de solo, de água, as emissões de 
gases com efeito de estufa, a utilização de 
energia e de materiais;
- de direitos humanos: dados sobre o 
número de queixas relacionadas com 
direitos humanos e sobre as medidas 
adotadas, da sociedade e dos seus 
fornecedores e de outros parceiros 
comerciais;

Or. en

Alteração 90
Josefa Andrés Barea

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 empresas, 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. es

Justificação

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

Alteração 91
Jürgen Creutzmann

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 92
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As empresas europeias que operam em 
países terceiros também têm de 
disponibilizar informações sobre as suas 
atividades nesses mesmos países, 
nomeadamente no que se refere a 
questões sociais, ambientais e relativas 
aos trabalhadores, assim como ao respeito 
dos direitos humanos, no âmbito da 
obrigação de divulgação de informações.»
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Or. de

Alteração 93
Jürgen Creutzmann

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 das informações não financeiras, as empresas devem ter a liberdade 
de decidir como e onde as publicam. As empresas que já publicam relatórios separados 
devem poder continuar a fazê-lo.

Alteração 94
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração
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5-A. 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 estejam disponíveis para 
todas as pessoas singulares e entidades 
jurídicas que possuam um interesse 
legítimo em assegurar o cumprimento do 
disposto na presente diretiva.

Or. es

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 
o 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.

Alteração 95
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É aditado o seguinte artigo 53.º-A:
«Artigo 53.º-A
Exercício da delegação
1. São conferidos à Comissão poderes
para a adoção de atos delegados, sob 
reserva das condições estabelecidas no 
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presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 36.º é conferido à 
Comissão por um prazo de quatro anos a 
contar de …(4)*. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos seis meses antes do final do 
prazo de quatro anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada período.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 36.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
competências estabelecida na presente 
decisão. Produz efeitos no dia seguinte ao 
da publicação da decisão no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 36.º só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da 
notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, esse prazo pode 
ser prorrogado por um período de três 
meses.»

Or. en
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Alteração 96
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Diretiva 2002/14/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Alterações à Diretiva 2002/14/CE

O artigo 4.º é alterado do seguinte modo:
(1) No n.º 2, é aditada uma alínea d) com 
a seguinte redação:
«d) Se adequado, informações e consulta 
das informações não financeiras e das 
informações sobre a diversidade incluídas 
no relatório anual ou no relatório anual 
consolidado, a que se referem a Diretiva 
78/660/CEE e a Diretiva 83/349/CEE, 
respetivamente.»

Or. en

Alteração 97
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [três anos após a adoção da 
presente diretiva], a Comissão deve rever 
o disposto no artigo 46.º da Diretiva 
78/660/CEE e no artigo 36.º da Diretiva 
83/349/CEE e apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, caso tal se justifique, por 
propostas legislativas, relativamente:
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- às informações não financeiras 
divulgadas na prática, incluindo a 
abrangência da cadeia de abastecimento, 
a sua eficácia e a disponibilização de 
orientações e métodos adequados;
- ao progresso da divulgação de 
informações não financeiras em todo o 
mundo;
- à aplicação do quadro das Nações 
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» e 
dos seus princípios orientadores, assim 
como das Diretrizes da OCDE para as 
empresas multinacionais;
- à utilização de indicadores adotados 
através de atos delegados;
- à avaliação da pertinência de tornar 
essas disposições obrigatórias também 
para sociedades com 250 a 499 
empregados;
- à eficácia dos mecanismos de 
verificação e de execução existentes.»

Or. en


