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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de 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
(COM(2013)0270 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0207),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 50.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0103/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de ...1,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Título

                                               
1 JO L …
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Texto da Comissão Alteração

Proposta de 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

Proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2013/34/UE no que se refere à 
divulgação de informações não financeiras 
e de informações sobre a diversidade por 
parte de certas grandes empresas e grupos

Or. en

Justificação

A Diretiva 2013/34/UE revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões intitulada «Ato para o Mercado 
Único: Doze alavancas para estimular o 
crescimento e reforçar a confiança mútua 
«Juntos para um novo crescimento»9, 
adotada em 13 de abril de 2011, a 
Comissão refere a necessidade de melhorar 
a transparência da informação em matéria 
social e ambiental que é prestada pelas 
sociedades de todos os setores, a fim de 
assegurar a equidade das condições 
concorrenciais.

(1) Na sua Comunicação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Ato para o 
Mercado Único: Doze alavancas para 
estimular o crescimento e reforçar a 
confiança mútua "Juntos para um novo 
crescimento"9, adotada em 13 de abril de 
2011, a Comissão refere a necessidade de 
melhorar a transparência da informação em 
matéria social e ambiental que é prestada 
pelas empresas de todos os setores, a fim 
de assegurar a equidade das condições 
concorrenciais.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 final, de 13 de abril de 
2011.

9 COM(2011)0206 final, de 13 de abril de 
2011.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A necessidade de melhorar a 
divulgação, por parte das sociedades, de 
informações sociais e ambientais, através 
da apresentação de uma proposta 
legislativa neste domínio, foi reiterada na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões intitulada «Responsabilidade 
social das empresas: uma nova estratégia 
da UE para o período de 2011-2014»10, 
adotada em 25 de outubro de 2011.

(2) A necessidade de melhorar a 
divulgação, por parte das empresas, de 
informações sociais e ambientais, através 
da apresentação de uma proposta 
legislativa neste domínio, foi reiterada na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Responsabilidade 
social das empresas: uma nova estratégia 
da UE para o período de 2011-2014»10, 
adotada em 25 de outubro de 2011.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, de 25 de outubro 
de 2011.

10 COM(2011)0681 final, de 25 de outubro 
de 2011.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Parlamento Europeu, nas suas 
resoluções de 6 de fevereiro de 2013 
intituladas respetivamente 
«Responsabilidade social das empresas: 
comportamento responsável e transparente 
das empresas e crescimento sustentável»11

e «Responsabilidade social das empresas:
promoção dos interesses da sociedade e via 
para uma retoma sustentável e inclusiva»12, 
reconheceu a importância de as empresas 
divulgarem informação sobre a 
sustentabilidade, nomeadamente no que 

(3) O Parlamento Europeu, nas suas 
resoluções de 6 de fevereiro de 2013 
intituladas respetivamente 
«Responsabilidade social das empresas: 
comportamento responsável e transparente 
das empresas e crescimento sustentável»11

e «Responsabilidade social das empresas: 
promoção dos interesses da sociedade e via 
para uma retoma sustentável e inclusiva»12, 
reconheceu a importância de as empresas 
divulgarem informação sobre a 
sustentabilidade, nomeadamente no que 
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respeita aos fatores sociais e ambientais, 
com o objetivo de identificar os riscos para 
essa mesma sustentabilidade e de aumentar 
a confiança dos investidores e dos 
consumidores, e solicitou à Comissão a 
elaboração de uma proposta legislativa 
sobre a divulgação de informações não 
financeiras pelas empresas.

respeita aos fatores sociais e ambientais, 
com o objetivo de identificar os riscos para 
essa mesma sustentabilidade e de aumentar 
a confiança dos investidores e dos 
consumidores. Por conseguinte, o 
Parlamento Europeu solicitou à Comissão 
a elaboração de uma proposta legislativa 
sobre a divulgação de informações não 
financeiras pelas empresas, permitindo 
uma grande flexibilidade de ação, a fim 
de ter em conta a natureza 
multidimensional da responsabilidade 
social das empresas (RSE) e a diversidade 
das políticas adotadas nesse âmbito pelas 
empresas com um nível suficiente de 
comparabilidade para dar resposta às 
necessidades dos investidores e de outras 
partes interessadas, bem como à 
necessidade de proporcionar aos 
consumidores um acesso fácil às 
informações sobre o impacto das 
empresas na sociedade.

__________________ __________________
11 Relatório sobre a responsabilidade social 
das empresas: comportamento responsável 
e transparente das empresas e crescimento 
sustentável (2012/2098(INI)); Comissão 
dos Assuntos Jurídicos; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//PT&language=P
T

11 Relatório sobre a responsabilidade social 
das empresas: comportamento responsável 
e transparente das empresas e crescimento 
sustentável (2012/2098(INI)); Comissão 
dos Assuntos Jurídicos; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//PT&language=P
T

12 Relatório sobre responsabilidade social 
das empresas: promoção dos interesses da 
sociedade e via para uma retoma 
sustentável e inclusiva (2012/2097(INI)), 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//PT&language=P
T

12 Relatório sobre responsabilidade social 
das empresas: promoção dos interesses da 
sociedade e via para uma retoma 
sustentável e inclusiva (2012/2097(INI)), 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//PT&language=P
T

Or. en
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A coordenação das disposições 
nacionais respeitantes à divulgação de 
informações não financeiras por parte das 
grandes sociedades de responsabilidade 
limitada é extremamente importante tanto 
no interesse das sociedades como dos 
acionistas e demais partes interessadas. É 
necessária uma coordenação nesses 
domínios, uma vez que a maior parte 
dessas sociedades operam em mais do que 
um Estado-Membro.

(4) A coordenação das disposições 
nacionais respeitantes à divulgação de 
informações não financeiras por parte das 
grandes sociedades de responsabilidade 
limitada é extremamente importante tanto 
no interesse das empresas como dos 
acionistas e demais partes interessadas. É 
necessária uma coordenação nesses 
domínios, uma vez que a maior parte 
dessas sociedades operam em mais do que 
um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É igualmente necessário estabelecer um 
requisito mínimo legal no que respeita à 
extensão das informações que devem ser 
disponibilizadas ao público pelas 
sociedades de toda a União. Os relatórios 
anuais devem proporcionar uma visão 
justa e global das políticas, resultados e 
riscos de uma sociedade.

(5) É igualmente necessário estabelecer um 
requisito mínimo legal no que respeita à 
extensão das informações que devem ser 
disponibilizadas ao público pelas 
sociedades de toda a União. Os relatórios 
de gestão devem proporcionar uma visão 
justa e global das políticas, resultados e 
riscos de uma sociedade.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 6
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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 
empresas devem ser obrigadas a incluir no 
seu relatório de gestão 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. As declarações não financeiras 
devem igualmente, sempre que 
necessário, fazer referência aos processos 
de devida diligência adotados pelas 
empresas, a fim de prevenir e atenuar os 
efeitos adversos reais e potenciais, 
conforme apropriado para a dimensão das 
empresas, a natureza e o contexto das 
operações.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No que diz respeito às questões 
ambientais, as demonstrações devem 
conter, quando aplicável, pormenores 
relativos aos impactos previsíveis das 
atividades das empresas no ambiente, na 
saúde e na segurança, à utilização de 
energias renováveis e não renováveis, às 
emissões de gases com efeito de estufa e à 
poluição atmosférica. No tocante às 
questões sociais e relativas aos 
trabalhadores, as informações fornecidas 



PR\1006774PT.doc 11/38 PE521.714v01-00

PT

na declaração devem dizer respeito, em 
particular, às relações estabelecidas pelas 
empresas com os seus subcontratantes, à 
aplicação das principais convenções da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), às condições de trabalho, ao 
diálogo social, à saúde e à segurança no 
trabalho, ao diálogo com as comunidades 
locais, e às ações realizadas com vista a 
assegurar a proteção e o desenvolvimento 
dessas comunidades. No âmbito dos 
direitos humanos, do combate à 
corrupção e das tentativas de suborno, a 
declaração não financeira deve incluir 
informações relativas, pelo menos, à 
prevenção das violações aos direitos 
humanos e as instrumentos utilizados no 
combate à corrupção e ao suborno.

en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As empresas devem fornecer 
informações pormenorizadas 
relativamente às questões mais propensas 
a originarem riscos com impactos graves, 
a par dos já registados. Os efeitos dos 
impactos devem ser avaliados em função 
da sua dimensão e gravidade. Os riscos 
dos efeitos adversos podem ter origem nas 
atividades da empresa ou podem estar 
relacionados com as operações, os 
produtos ou as relações empresariais da 
mesma.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A divulgação de informações sobre 
os principais riscos, acontecimentos ou 
assuntos iminentes durante o processo de
negociação pode conduzir à revelação de
informações empresariais sensíveis e, 
consequentemente, interferir nos modelos 
empresariais, distorcendo, em última 
instância, a concorrência. Deste modo, os 
membros dos órgãos de administração, de 
direção e de supervisão devem poder 
decidir da divulgação de tais informações 
caso essa divulgação se afigure 
prejudicial para os interesses da empresa.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para fornecer essas informações, as 
sociedades podem recorrer a sistemas 
nacionais, sistemas da UE, como o 
Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS), bem como a sistemas 
internacionais como o Pacto Global das 
Nações Unidas (NU), os princípios 
orientadores da ONU sobre empresas e 
direitos humanos, em aplicação do quadro 
das Nações Unidas «Proteger, Respeitar e 
Reparar», as Diretrizes da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas 
multinacionais, a norma ISO 26000 da 
Organização Internacional de 
Normalização, a Declaração de Princípios 

(7) Para fornecer essas informações, as 
sociedades devem recorrer, regra geral,
aos 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 Declaração 
de Princípios Tripartida sobre as empresas 
multinacionais da OIT e a política social.
As empresas podem igualmente 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 
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Tripartida da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre as empresas 
multinacionais e a política social, e a 
Iniciativa Global Reporting.

Nações Unidas (NU), a norma ISO 26000 
da Organização Internacional de 
Normalização, a Iniciativa Global 
Reporting, a metodologia do Carbon 
Disclosure Project (CDP) ou o sistema do 
Carbon Disclosure Standards Board 
(CDSB).

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

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

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

Or. en
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É essencial uma maior 
transparência relativamente às atividades 
das empresas e dos grupos de grande 
dimensão, a fim de proteger as receitas e 
garantir a confiança dos cidadãos da UE 
na equidade e na eficácia dos sistemas 
fiscais e nas grandes empresas e grupos. 
Assim, nas suas conclusões de 22 de maio 
de 2013, o Conselho Europeu apelou a
um rápido progresso no âmbito da luta 
contra a fraude e a evasão fiscais e 
decidiu, inter alia, que a proposta que 
altera as diretivas relativas à divulgação 
de informações não financeiras e de 
informações sobre a diversidade por parte 
de certas sociedades e de certos grupos de 
grande dimensão será examinada com 
vista, nomeadamente, a assegurar a 
elaboração de relatórios por país por 
empresas e grupos de grande dimensão. 
Para tal, a Comissão, ao rever o regime de 
divulgação da Diretiva 2013/34/CE, deve 
considerar a possibilidade de impor às 
grandes empresas e às entidades de 
interesse público a obrigação de 
divulgarem anualmente um relatório por 
país por cada Estado-Membro e país 
terceiro em que operem, contendo 
informações sobre, pelo menos, lucros ou 
prejuízos antes de impostos, imposto sobre 
o rendimento e subvenções públicas 
recebidas.

Or. en



PR\1006774PT.doc 15/38 PE521.714v01-00

PT

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O Conselho Europeu de 24 e 25 de 
março de 2011 apelou à redução da carga 
regulamentar global, em especial para as 
pequenas e médias empresas («PME»), 
tanto a nível europeu como nacional, e 
sugeriu medidas para aumentar a 
produtividade, enquanto a Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo tem 
como objetivo melhorar o ambiente 
empresarial para as PME e promover a sua 
internacionalização. Assim, de acordo com 
o princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» («think small first»), os requisitos 
de divulgação de informações previstos na 
Diretiva 78/660/CEE e na Diretiva
83/349/CEE devem aplicar-se apenas a 
algumas grandes sociedades e grupos.

(10) O Conselho Europeu de 24 e 25 de 
março de 2011 apelou à redução da carga 
regulamentar global, em especial para as 
pequenas e médias empresas («PME»), 
tanto a nível europeu como nacional, e 
sugeriu medidas para aumentar a 
produtividade, enquanto a Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo tem 
como objetivo melhorar o ambiente 
empresarial para as PME e promover a sua 
internacionalização. Assim, de acordo com 
o princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» («think small first»), os requisitos 
de divulgação de informações previstos na 
Diretiva 2013/34/UE devem aplicar-se 
apenas a algumas grandes sociedades e 
grupos.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O âmbito destes requisitos de 
divulgação de informações não financeiras 
deverá ser definido por referência ao 
número médio de trabalhadores, ao valor 
total dos ativos e ao volume de negócios. 
As PME devem ser isentas de requisitos 
adicionais, e a obrigação de apresentar uma 
declaração não financeira no relatório 
anual deve aplicar-se apenas às sociedades
cujo número médio de trabalhadores é 
superior a 500, e que excedem ou um valor 

(11) O âmbito destes requisitos de 
divulgação de informações não financeiras 
deverá ser definido por referência ao 
número médio de trabalhadores, ao total do 
balanço e ao volume de negócios líquido. 
As PME devem ser isentas de requisitos 
adicionais, e a obrigação de apresentar uma 
declaração não financeira no relatório de 
gestão deve aplicar-se apenas às grandes 
empresas e grupos cujo número médio de 
trabalhadores é superior a 500.
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total de balanço de 20 milhões de euros 
ou um volume de negócios líquido de 40 
milhões de euros.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Algumas das sociedades e grupos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 78/660/CEE e da Diretiva 
83/349/CEE já elaboram relatórios não 
financeiros a título voluntário. Essas 
sociedades não devem estar sujeitas à 
obrigação de apresentar uma declaração 
não financeira no relatório anual, desde 
que aquele relatório corresponda ao mesmo 
exercício financeiro, abranja pelo menos o 
conteúdo requerido pela presente diretiva e 
seja anexado ao relatório anual.

(12) Algumas das empresas e grupos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/34/UE já elaboram relatórios 
não financeiros a título voluntário. Essas 
empresas não devem estar sujeitas à 
obrigação de apresentar uma declaração 
não financeira no relatório de gestão, desde 
que aquele relatório corresponda ao mesmo 
exercício financeiro, abranja pelo menos o 
conteúdo requerido pela presente diretiva e 
seja anexado ao relatório de gestão.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Muitas das sociedades que são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 78/660/CEE estão integradas em 
grupos de sociedades. Devem ser 
elaborados relatórios consolidados anuais
para que a informação relativa a esses 
grupos de sociedades seja veiculada aos 
sócios e terceiros. As legislações nacionais 
que regem os relatórios anuais

(13) Muitas das sociedades que são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/34/UE estão integradas em 
grupos de sociedades. Devem ser
elaborados relatórios consolidados de 
gestão para que a informação relativa a 
esses grupos de sociedades seja veiculada 
aos sócios e terceiros. As legislações 
nacionais que regem os relatórios 
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consolidados devem, por conseguinte, ser 
coordenadas, a fim de se alcançar o 
objetivo da comparabilidade e consistência 
das informações que as sociedades devem 
divulgar na União.

consolidados de gestão devem, por 
conseguinte, ser coordenadas, a fim de se 
alcançar o objetivo da comparabilidade e 
consistência das informações que as 
sociedades devem divulgar na União.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A diversidade de competências e 
pontos de vista dos membros dos órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
das sociedades facilita a boa compreensão 
da sua organização e dos seus negócios. 
Permite aos membros desses órgãos 
exercerem um questionamento construtivo 
das decisões de gestão e estarem mais 
abertos a ideias inovadoras, resolvendo o 
problema da semelhança de pontos de vista 
dos membros, o chamado fenómeno de 

(15) A diversidade de competências e 
pontos de vista dos membros dos órgãos de 
administração, de direção e de supervisão 
das empresas facilita a boa compreensão 
da sua organização e dos seus negócios. 
Permite aos membros desses órgãos 
exercerem um questionamento construtivo 
das decisões de gestão e estarem mais 
abertos a ideias inovadoras, resolvendo o 
problema da semelhança de pontos de vista 
dos membros, o chamado fenómeno de 
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«mentalidade de grupo». Contribui assim 
para uma fiscalização eficaz da gestão e 
para o bom governo da sociedade. É por 
conseguinte importante aumentar a 
transparência no que se refere à política de 
diversificação implementada pelas 
sociedades, para que o mercado seja 
informado sobre as práticas de governo das 
sociedades que aplicam, pressionando-as 
assim indiretamente no sentido de uma 
maior diversidade no seio dos seus órgãos 
de governo.

«mentalidade de grupo». Contribui assim 
para uma fiscalização eficaz da gestão e 
para o bom governo da empresa. É por 
conseguinte importante aumentar a 
transparência no que se refere à política de 
diversificação implementada pelas 
empresas, para que o mercado seja 
informado sobre as práticas de governo das 
empresas que aplicam, pressionando-as 
assim indiretamente no sentido de uma 
maior diversidade no seio dos seus órgãos 
de governo.

Or. en

Alteração 20

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, diversidade
geográfica, integração de pessoas com 
deficiência, habilitações e antecedentes 
profissionais, apenas se deve aplicar às 
grandes empresas cotadas. A divulgação 
da política de diversificação deve fazer 
parte da declaração sobre o governo da 
sociedade, como prevista no artigo 20.º da 
Diretiva 2013/34/UE. As empresas que 
não aplicam uma política de diversificação 
não serão obrigadas a criá-la, mas deverão 
justificar claramente a razão dessa 
ausência.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, aumentar a 
relevância, a consistência e a 
comparabilidade das informações 
divulgadas pelas sociedades em toda a 
União, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, em virtude dos seus efeitos, ser 
melhor alcançado a nível da União, a 
União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir o objetivo 
prosseguido.

(17) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, aumentar a 
relevância, a consistência e a 
comparabilidade das informações 
divulgadas pelas empresas em toda a 
União, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, em virtude dos seus efeitos, ser 
melhor alcançado a nível da União, a 
União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir o objetivo 
prosseguido.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE devem, portanto, ser alteradas 
em conformidade,

(19) A Diretiva 2013/34/UE deve, 
portanto, ser alterada em conformidade,

Or. en
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Alterações à Diretiva 78/660/CEE Alterações à Diretiva 2013/34/UE

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 78/660/CEE é alterada do 
seguinte modo:

A Diretiva 2013/34/UE é alterada do 
seguinte modo:

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 46.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

(a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
«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. 
Esta exposição deve consistir numa 
análise equilibrada e global da evolução 
dos negócios, dos resultados e da posição 
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da sociedade, conforme com a dimensão e 
complexidade da sua atividade.
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: 
i) Uma descrição das políticas seguidas 
pela empresa em relação a estas questões;
ii) Os resultados dessas políticas;
iii) Os riscos associados a essas questões e 
a forma como são geridos pela sociedade.
Caso uma sociedade não aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, deve apresentar uma explicação 
para esse facto.
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.
(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.
d) Na apresentação da análise, o relatório 
de gestão deve, quando adequado, incluir 
uma referência aos montantes inscritos 
nas contas anuais e explicações 
adicionais relativas a esses montantes.»
(b) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: 
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«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.» 
(c) É aditado um n.º 5, com a seguinte 
redação: 
«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.» 

(Ver alteração ao artigo 19.º da Diretiva 2013/34/UE.) 

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 46-A

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 46.º-A é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

(a) Ao n.º 1 é aditada a seguinte alínea g):
«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 
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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. 
(b) É aditado um n.º 4, com a seguinte 
redação: 
«4. O n.º 1, alínea g), não se aplica às 
sociedades na aceção do artigo 27.º.» 

(Ver alteração ao artigo 20.º da Diretiva 2013/34/UE.) 

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 78/660/CEE
Artigo 53-A

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 53.º-A passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«Artigo 53.º-A
Os Estados-Membros não podem aplicar 
as isenções previstas nos artigos 1.º-A, 
11.º, 27.º, 43.º, n.º 1, pontos 7-A e 7-B, 
46.º, n.º 3, 47.º e 51.º da presente diretiva 
no caso de sociedades cujos valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação 
num mercado regulamentado na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE.»

Or. en
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – parte introdutória
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 19.º é alterado do seguinte 
modo:

Or. en

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – alínea a)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(a) O terceiro parágrafo do n.º 1 é 
eliminado;

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – alínea b)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19, parágrafos 1-A a 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

(b) São inseridos os seguintes números:
«1-A. Para as grandes empresas cujo 
número médio de empregados durante o 
exercício financeiro exceda 500, a 
referida exposição deve também incluir 
uma declaração não financeira que 
contenha informações referentes, pelo 
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menos, às questões ambientais, sociais e 
relativas aos trabalhadores, ao respeito 
dos direitos humanos, ao combate à 
corrupção e às tentativas de suborno, 
incluindo:
a) Uma descrição das políticas seguidas 
pela empresa em relação a estas questões, 
com uma referência também aos 
processos de devida diligência iniciados;
b) Os resultados obtidos por meio dessas 
políticas;
c) Os principais riscos associados a essas 
questões, ligados às atividades, às 
operações, aos produtos ou às relações 
empresariais da empresa, que são 
suscetíveis de ter graves impactos 
negativos nestes domínios, e a forma 
como esses riscos são geridos pela 
empresa;
Caso uma empresa não aplique políticas 
em relação a uma ou várias destas 
questões, a exposição deve apresentar 
uma explicação para esse facto.
As informações sobre os riscos a que se 
refere a alínea c) do primeiro parágrafo 
que obstem à evolução de acontecimentos 
ou de questões em negociação não devem 
ser divulgadas se tal divulgação 
prejudicar gravemente os interesses da 
empresa na opinião dos membros dos 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão.
Para a prestação das informações 
exigidas pelo primeiro parágrafo, a 
empresa deve recorrer a sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, 
devendo especificar o sistema em que se 
baseou.»
1-B. «Na medida do necessário à 
compreensão do desenvolvimento, do 
desempenho ou da situação da empresa e 
à transparência e comparabilidade da 
análise, essa análise a que se refere o 
n.º 1 deve incluir indicadores-chave de 
desempenho, tanto financeiros como não 



PE521.714v01-00 26/38 PR\1006774PT.doc

PT

financeiros, relevantes para a atividade 
específica da empresa.
1-C. Na apresentação da análise referida 
no n.º 1, o relatório de gestão deve incluir, 
quando adequado, referências aos 
montantes inscritos nas demonstrações 
financeiras anuais e explicações 
adicionais relativas a esses montantes.»

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – alínea c) (nova)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:
«4. Caso uma empresa elabore um 
relatório abrangente, correspondente ao 
mesmo exercício financeiro, com base em 
sistemas nacionais, da UE ou 
internacionais, e que inclua as 
informações previstas no n.º 1, alínea a), 
deve ser isenta da obrigação de elaborar a 
declaração não financeira prevista no 
n.º 1, alínea a), desde que esse relatório 
abrangente seja integrado no relatório de 
gestão.»

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – alínea d) (nova)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Uma empresa que seja uma
empresa filial fica isenta das obrigações 
previstas no n.º 1-A, desde que a empresa 
e as respetivas filiais sejam incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas e 
no relatório de gestão consolidado de 
outra empresa e que esse relatório de 
gestão consolidado seja elaborado em 
conformidade com o artigo 29.º.»

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – parte introdutória
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O artigo 20.º é alterado do seguinte 
modo:

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-B (novo) – alínea a)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 20 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao n.º 1 é aditada a alínea seguinte:
«f-A) Uma descrição da política de 
diversificação da empresa para os seus 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão em termos de idade, sexo, 
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integração de pessoas com 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 empresa 
não aplique uma política de 
diversificação, a declaração deve conter 
uma explicação para esse facto.»

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-B (novo) – alínea b)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:
«3. O revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
emite parecer, nos termos do artigo 34.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, relativamente 
às informações a que se refere o n.º 1, 
alíneas c) e d), do presente artigo, e 
certifica-se de que foram 
disponibilizadas as informações a que se 
refere o n.º 1, alíneas a), b), e) e f-A), do 
presente artigo.»:

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-B (novo) – alínea c)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(c) É aditado o seguinte parágrafo:
«4-A. Não obstante o artigo 40.º, n.º 1, 
alínea f-A), o presente artigo não se 
aplica às pequenas e médias empresas.»

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo) – parte introdutória
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O artigo 29.º é alterado do seguinte 
modo:

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-C) (novo) – alínea a)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a) É inserido o seguinte número:
«1-A. Para efeitos do n.º 1 do presente 
artigo, a exposição das empresas-mãe de 
um grande grupo cujo número médio de 
empregados, durante o exercício 
financeiro, exceda 500 deve, na medida 
do necessário à compreensão do 
desenvolvimento, do desempenho ou da 
situação da empresa, incluir também uma 
declaração não financeira que contenha 
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informações referentes, pelo menos, às 
questões ambientais, sociais e relativas 
aos trabalhadores, ao respeito pelos 
direitos humanos, ao combate à 
corrupção e às tentativas de suborno, 
nomeadamente:
a) Uma descrição das políticas seguidas 
pela empresa em relação a estas questões, 
com uma referência também aos 
processos de devida diligência iniciados;

b) Os resultados dessas políticas;
c) Os principais riscos associados a essas 
questões, ligados às atividades, às 
operações, aos produtos ou às relações 
empresariais da empresa, que são 
suscetíveis de ter graves impactos 
negativos nestes domínios, e a forma 
como esses riscos são geridos pelo grupo.
Caso um grupo não aplique políticas em 
relação a uma ou várias destas questões, 
deve apresentar uma explicação para esse 
facto.
As informações sobre os riscos a que se 
refere a alínea c) do primeiro parágrafo 
que obstem à evolução de acontecimentos 
ou de questões em negociação não devem 
ser divulgadas se tal divulgação 
prejudicar gravemente os interesses da 
empresa na opinião dos membros dos 
órgãos de administração, de direção e de 
supervisão»;

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-C) (novo) – alínea b)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 29 – n.º 3-A e n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(b) São aditados os seguintes parágrafos:
«3-A. Para efeitos do n.º 1 do presente 
artigo, caso a empresa-mãe elabore um 
relatório exaustivo correspondente ao 
mesmo exercício financeiro e referente à 
totalidade do grupo, com base em sistemas 
nacionais, da UE ou internacionais, que 
inclua as informações previstas no 
n.º 1-A, essa empresa-mãe deve ficar
isenta da obrigação de elaborar a 
declaração não financeira prevista no n.º 
1-A, desde que esse relatório exaustivo
seja integrado no relatório de gestão 
consolidado.»
3-B. Para efeitos do n.º 1 do presente 
artigo, uma empresa-mãe que seja 
também uma empresa filial fica isenta das 
obrigações previstas no n.º 1-A, desde que 
a empresa isenta e as respetivas filiais 
sejam incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas e no relatório de 
gestão consolidado de outra empresa, e 
que esse relatório de gestão consolidado 
seja elaborado em conformidade com o 
presente artigo.»

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3-D (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 48 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 48.º, é aditado o seguinte 
número:
«O relatório deve ter em conta a 
imposição às grandes empresas e às 
entidades de interesse público da 
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obrigação de divulgarem anualmente um 
relatório por país por cada 
Estado-Membro e país terceiro em que 
operem, contendo informações sobre, pelo 
menos, os lucros obtidos, os impostos 
pagos sobre os lucros e os subsídios 
recebidos.»

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 2
Diretiva 83/349/CEE
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Suprimido
Alterações à Diretiva 83/349/CEE
A Diretiva 83/349/CEE é alterada do 
seguinte modo: 
(1) O artigo 36.º é alterado do seguinte 
modo:
a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação: 
«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.
Esta exposição deve analisar de forma 
equilibrada a evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição das empresas 
compreendidas na consolidação, 
consideradas no seu conjunto, de acordo 
com a dimensão e complexidade da sua 
atividade.
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 
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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: 
– i) Uma descrição das políticas seguidas 
pela empresa em relação a estas questões;
– ii) Os resultados dessas políticas;
– iii) Os riscos associados a essas questões 
e a forma como são geridos pela 
sociedade.
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.
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.
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 apresentação da análise, o relatório 
anual consolidado deve, quando 
adequado, incluir uma referência aos 
montantes inscritos nas contas 
consolidadas e explicações adicionais 
relativas a esses montantes. 
(b) São aditados os n.ºs 4 e 5, com a 
seguinte redação:
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«4. 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. 
5. Uma empresa-mãe que seja também 
uma empresa filial fica isenta das 
obrigações previstas no n.º 1, terceiro 
parágrafo, do presente artigo, desde que a 
empresa isenta e as respetivas filiais 
sejam consolidadas nas demonstrações 
financeiras e no relatório anual de outra 
empresa, e que esse relatório anual 
consolidado seja elaborado em 
conformidade com o n.º 1, terceiro 
parágrafo.» 

(Ver alteração ao artigo 29.º da Diretiva 2013/34/UE.)

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução
1.1 Qual o valor acrescentado da divulgação de informações não financeiras e de informações 
sobre a diversidade?
O reconhecimento crescente do papel da «responsabilidade social» desempenhado pelas 
empresas pode ser interpretado e considerado segundo diferentes perspetivas. Por um lado, a 
emergência de mercados globais favorece o desenvolvimento de normas sociais e ambientais 
por parte das empresas; por outro, uma sociedade civil cada vez mais atenta e informada exige 
às empresas comportamentos mais responsáveis. Esse duplo impulso na base do progresso da 
RSE reflete a complementaridade de interesses entre as empresas e a sociedade em geral. 
Responsabilidade social das empresas significa igualmente, e acima de tudo, competitividade. 
Tal não significa automaticamente que todas as intervenções em matéria de RSE reforcem as 
vantagens concorrenciais de uma empresa, mas sim que determinadas medidas possam 
reforçar uma empresa se permitirem criar uma comunidade de valores entre a empresa, os 
seus acionistas e a sociedade em geral. 
Neste contexto, uma maior transparência nos aspetos não financeiros pode ajudar as empresas 
a gerirem melhor os riscos e a aumentarem a sua competitividade. Ao mesmo tempo, uma 
sociedade civil mais informada pode avaliar melhor e, em consequência, apoiar as operações 
comerciais, os produtos e os serviços oferecidos por uma empresa. Do mesmo modo, os 
potenciais investidores podem determinar de forma mais eficaz a sustentabilidade e, por 
conseguinte, a rentabilidade a longo prazo dos seus investimentos. 
Paralelamente, uma maior transparência e a divulgação de informações sobre a diversidade 
podem facilitar a previsão dos riscos e aumentar a competitividade das empresas. Como 
sugerido por estudos aprofundados, órgãos de governo mais heterogéneos têm um impacto 
positivo nas atividades comerciais das empresas e na perspetiva das políticas adotadas. 
1.2 A situação atual e a necessidade de uma regulamentação mais clara.
A divulgação de informações não financeiras por parte das empresas foi regulada, até à data, 
pelas denominadas diretivas contabilísticas, recentemente reformuladas numa única diretiva. 
A nível nacional, alguns Estados-Membros criaram regulamentações mais rigorosas, enquanto 
vários países terceiros introduziram disposições legislativas que, ainda que em graus 
diferentes, impõem obrigações relativas à apresentação de relatórios não financeiros.
Por conseguinte, a proposta em análise está em consonância com o desenvolvimento 
regulamentar internacional e com a crescente necessidade de uma maior transparência das 
informações não financeiras. De facto, estima-se que, de acordo com uma avaliação realizada 
pela Comissão, apenas 2 500, de um total de 42 000 grandes sociedades da UE, divulguem 
formalmente informações não financeiras com periodicidade anual. 
É evidente que a situação atual não permite suprir as necessidades das partes interessadas 
internas e externas às empresas. Por conseguinte, surge a necessidade de uma regulamentação 
mais clara e uniforme na União, que introduza obrigações específicas em relação a 
aspetos-chave, a fim de aumentar a quantidade, a qualidade e a comparabilidade das 
informações. 
1.3 A proposta da Comissão
A proposta introduz algumas alterações à Diretiva Contabilística, impondo às grandes 
sociedades e grupos a obrigação de fornecerem uma análise relativa às informações não 
financeiras. Essas declarações, incluídas no relatório de gestão, devem conter informação 
substancial relacionada, no mínimo, com as questões ambientais, sociais, relativas aos 
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trabalhadores, ao respeito dos direitos humanos e à luta contra a corrupção. Além disso, as 
grandes sociedades cotadas em bolsa devem prestar informações sobre a sua política de 
diversificação, nomeadamente segundo critérios de idade, sexo, diversidade geográfica e 
habilitações e antecedentes profissionais dos trabalhadores. 
O princípio regulamentar adotado consiste em «cumprir ou justificar». Deste modo, caso uma 
sociedade não aplique políticas em relação a uma ou várias destas questões, deve apresentar 
uma explicação para esse facto.

2. A posição do relator
2.1 Considerações preliminares
Em geral, o relator concorda com as orientações regulamentares da Comissão. A abordagem 
adotada corresponde ao pedido do Parlamento relativo à adoção de uma proposta legislativa 
«que permita manter a maior flexibilidade possível, no respeito da natureza multidimensional 
da RSE e da diversidade das políticas de RSE aplicadas pelas empresas, acompanhada de um 
nível suficiente de comparabilidade, a fim de responder às necessidades dos investidores e de 
outras partes interessadas, bem como à necessidade de proporcionar aos consumidores o 
acesso fácil às informações relativas ao impacto das empresas na sociedade». 
Tendo em conta estas considerações, que identificam dois princípios-chave nas alterações 
realizadas pelo relator, a flexibilidade e a comparabilidade, o relator considera necessário 
clarificar o valor do princípio regulamentar «cumprir e justificar», a fim de evitar quaisquer 
equívocos relativamente ao caráter vinculativo das disposições. O referido princípio não 
permite às empresas optarem pela divulgação das informações exigidas pelas disposições ou 
absterem-se de o fazer. Pelo contrário, a proposta impõe uma dupla obrigação às empresas. 
Por um lado, devem apresentar relatórios sobre determinadas questões (cumprir) e, por outro, 
devem dar explicações caso não apliquem políticas relativas a uma ou mais questões 
(justificar).
2.2 Principais alterações introduzidas
Tendo em conta um conjunto de alterações destinadas a alinhar o texto da diretiva proposta ao 
conteúdo da nova diretiva contabilística, o relator considera que é necessário clarificar alguns 
aspetos das disposições, a fim de evitar qualquer tipo de incerteza jurídica e garantir a 
máxima uniformidade interpretativa das mesmas. 
No que concerne às questões a referir na apresentação de relatórios, um novo considerando 
indica os principais assuntos a incluir. Deste modo, as informações referentes às questões 
ambientais devem, por exemplo, incluir dados sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa, a poluição atmosférica e a utilização de energias renováveis. No atinente às questões 
sociais ou relativas aos trabalhadores, as informações devem incluir, inter alia, a aplicação 
das principais convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), as condições de 
trabalho e o diálogo social. As informações relativas aos direitos humanos e ao combate à 
corrupção devem incluir, pelo menos, dados relativos à prevenção das violações dos direitos 
humanos e esclarecimentos sobre os instrumentos utilizados pela empresa com vista ao 
combate à corrupção.
Em consonância com o objetivo de clarificar as disposições, algumas propostas de alteração 
rejeitam com maior clareza o conceito de «risco». Neste contexto, o relator propõe que esse 
conceito seja associado às atividades, às operações, aos produtos ou às relações comerciais 
das empresas que possam ter mais efeitos negativos nas questões abordadas nos relatórios. 
O relator manifesta a sua preocupação com os efeitos negativos que as informações sobre os 
riscos podem ter nas atividades e no futuro desenvolvimento das empresas. Sendo estas 
informações particularmente sensíveis, a sua divulgação pode comprometer as estratégias 
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comerciais das empresas e ter efeitos negativos nas dinâmicas comerciais. Por conseguinte, o 
relator propõe a limitação das informações exclusivamente aos principais riscos, concedendo, 
ao mesmo tempo, aos órgãos de decisão ou de supervisão das empresas a possibilidade de não 
divulgarem as informações relativas aos riscos assim como às negociações em curso, caso 
essa divulgação prejudique gravemente os interesses da empresa. 
O relator é contra alargar as obrigações de apresentação de relatórios à cadeia de 
aprovisionamento e subcontratação ou a toda a cadeia de valor. A proposta em apreço 
representa, na verdade, um primeiro passo no sentido de reforçar os vínculos em matéria de 
RSE para as empresas e, assim sendo, a proposta deve limitar-se a introduzir obrigações 
primárias a desenvolver, se necessário, numa fase posterior, após a avaliação de impacto das 
disposições introduzidas. 
O relator considera, todavia, que é possível e oportuno alargar o campo de aplicação das 
disposições aos processos de devida diligência, sempre que os mesmos tenham sido aplicados 
pela empresa no tocante às questões relativas à divulgação. Por fim, o projeto de relatório 
introduz uma alteração com base na qual as empresas podem, no que concerne à descrição da 
política aplicada às questões a abordar nos relatórios, fazer referência aos processos de devida 
diligência adotados, caso se verifiquem.
Além disso, o relator concorda com a escolha da Comissão de consentir o recurso flexível por 
parte das empresas a sistemas nacionais, da UE ou internacionais, para a prestação das 
informações necessárias. Por conseguinte, o relator entende que, a fim de assegurar uma 
maior comparabilidade das informações, é necessário promover, em geral, a utilização de 
sistemas reconhecidos institucionalmente. 
3. Conclusões
Em 22 de maio de 2013, o Conselho Europeu, no âmbito do combate à evasão e à fraude 
fiscais, solicitou nas suas conclusões que a proposta que altera as diretivas no que se refere à 
divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de 
certas grandes sociedades e grupos seja tida em conta o quanto antes, para assegurar a 
elaboração de relatórios por país.
O relator congratula-se com a necessidade evidenciada pelos Chefes de Estado e de Governo 
de adotar políticas mais rigorosas destinadas a combater a evasão fiscal, sobretudo devido às 
transferências de capitais para os países designados por «paraísos fiscais». Uma maior 
transparência neste domínio poderá, igualmente, contribuir para aumentar a confiança dos 
consumidores nas operações das grandes empresas e sociedades multinacionais. Além disso, 
os investidores terão mais informações à sua disposição para poderem analisar os riscos 
económicos, políticos e relacionados com a reputação das empresas, bem como avaliar a 
solidez das atividades e se estas dispõem de uma carteira comercial geograficamente 
diversificada, por forma a reagir melhor a eventuais choques económicos.
Assim sendo, o relator frisa que uma ação legislativa nesta matéria deve ter em conta a 
diversidade dos setores e as legislações com base nas quais as empresas operam. Em algumas 
legislações, por exemplo, certas informações podem ser abrangidas pelo conceito de «segredo 
de Estado» ou «segredo comercial», originando incerteza jurídica para as empresas europeias 
que operam nestes territórios. Paralelamente, a divulgação dessas informações comercial e 
economicamente sensíveis (informações estratégicas sobre contratos, níveis de rentabilidade, 
resultados, gestão) poderá gerar desvantagens concorrenciais ou colocar em causa os acordos 
ou contratos celebrados com autoridades fiscais de países terceiros.
Por conseguinte, o relator compromete-se a abordar a questão da apresentação de relatórios 
por país no âmbito da presente proposta legislativa, dando preferência a uma abordagem 
prudente e rigorosa nesta matéria, que permita multiplicar os benefícios e eliminar os riscos. 
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Por fim, o relator propõe uma alteração ao artigo 48.º da Diretiva 2013/34/UE, solicitando à 
Comissão que verifique, durante a revisão das disposições relativas aos pagamentos aos 
governos, a imposição da obrigação às grandes empresas e entidades de interesse público de 
publicarem anualmente um relatório por país, por cada um dos Estados-Membros ou país 
terceiro em que operem, que contenha informações sobre os lucros ou perdas antes de 
impostos, o imposto sobre o rendimento ou perdas e subvenções públicas recebidas.


