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Alteração 40
Thomas Mann

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A assunção de riscos excessivos e 
imprudentes no sector bancário teve como 
consequências o colapso de instituições 
financeiras e problemas sistémicos nos 
Estados-Membros e a nível mundial. 
Embora as causas dessa assunção de riscos 
sejam inúmeras e complexas, é 
consensualmente reconhecido pelas 
autoridades de supervisão e pelos 
organismos de regulamentação, incluindo o 
G20 e o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão Bancária, que as estruturas 
de remuneração inadequadas de algumas 
instituições financeiras foram um factor 
que contribuiu para essa situação. As 
políticas de remuneração, que dão 
incentivos à assunção de riscos que 
excedem o nível geral de risco tolerado 
pela instituição, podem comprometer uma
gestão sã e eficaz dos riscos e exacerbar 
comportamentos de assunção de riscos 
excessivos.

(1) A assunção de riscos excessivos e 
imprudentes no sector bancário teve como 
consequências o colapso de instituições 
financeiras e problemas sistémicos nos 
Estados-Membros e a nível mundial. 
Embora as causas dessa assunção de riscos 
sejam inúmeras e complexas, é 
consensualmente reconhecido pelas 
autoridades de supervisão e pelos 
organismos de regulamentação, incluindo o 
G20 e o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão Bancária, que as estruturas 
de remuneração inadequadas de algumas 
instituições financeiras foram um factor 
que contribuiu para essa situação. As 
políticas de remuneração, que dão 
incentivos à assunção de riscos que 
excedem o nível geral de risco tolerado 
pela instituição, podem comprometer uma 
gestão sã e eficaz dos riscos e exacerbar 
comportamentos de assunção de riscos 
excessivos. Neste contexto, convém ter 
particularmente em conta os princípios 
internacionalmente acordados e 
aprovados estabelecidos pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira (CEF).

Or. de
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Alteração 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
fundamentais conducentes a políticas de 
remuneração sãs, a fim de garantir que a 
estrutura de remunerações não incentiva a 
assunção de riscos excessivos por parte de 
indivíduos e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente.

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. Além disso, regista-se 
uma inquietação generalizada pelo facto 
de a remuneração dos executivos no 
sector financeiro ser excessiva, dado que 
representa até 300 vezes o salário de um 
trabalhador médio. Anteriormente, a 
prática vigente previa que a remuneração 
dos executivos não excedesse 20 vezes o 
salário mais baixo dos trabalhadores do 
mesmo sector. Esta tendência contraria 
fortemente a tradição do Modelo Social 
Europeu e do seu objectivo de alcançar 
uma distribuição mais equitativa dos 
rendimentos. É necessário um novo 
modelo de governação empresarial no 
sector financeiro, para promover a 
sustentabilidade a longo prazo e a coesão 
social. É, por conseguinte, oportuno 
especificar princípios claros conducentes a 
políticas de remuneração sãs, a fim de 
garantir que a estrutura de remunerações 
não incentiva a assunção de riscos 
excessivos por parte de indivíduos e esteja 
alinhada com a apetência para o risco, os 
valores e os interesses a longo prazo da 
instituição. A fim de assegurar que a 
elaboração de políticas de remuneração 
seja integrada na gestão de riscos da 
instituição financeira, o órgão de direcção 
(função de supervisão) de cada instituição 
de crédito ou empresa de investimento 
deve estabelecer os princípios gerais a 
aplicar e as políticas devem estar sujeitas, 
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pelo menos anualmente, a uma análise 
interna independente. As instituições de 
crédito e as empresas de investimento de 
dimensão significativa devem instituir 
comités de remuneração independentes 
como parte integrante da sua estrutura de 
governação e organização. Os comités de 
remuneração devem cooperar com os 
responsáveis pelo exercício da função de 
risco e conformidade, a fim de 
supervisionar os incentivos criados para 
gerir o risco, o capital e a liquidez.

Or. en

Alteração 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
fundamentais conducentes a políticas de 
remuneração sãs, a fim de garantir que a 
estrutura de remunerações não incentiva a 
assunção de riscos excessivos por parte de 
indivíduos e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
fundamentais claros e transparentes 
conducentes a políticas de remuneração sãs 
definidos com a participação dos 
trabalhadores e dos seus representantes 
na empresa, a fim de garantir que a 
estrutura de remunerações não incentiva a 
assunção de riscos excessivos por parte de 
indivíduos e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
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devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente.

de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente. As instituições de crédito e 
as empresas de investimento de dimensão 
significativa devem instituir comités de 
remuneração independentes como parte 
integrante da sua estrutura de governação 
e organização. Os comités de 
remuneração devem cooperar com os 
responsáveis pelo exercício da função de 
risco e conformidade, a fim de 
supervisionar os incentivos criados para 
gerir o risco, o capital e a liquidez.

Or. fr

Alteração 43
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
fundamentais conducentes a políticas de 
remuneração sãs, a fim de garantir que a 
estrutura de remunerações não incentiva a 
assunção de riscos excessivos por parte de 
indivíduos e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar princípios 
fundamentais claros conducentes a 
políticas de remuneração sãs, a fim de 
garantir que a estrutura de remunerações 
não incentiva a assunção de riscos 
excessivos por parte de indivíduos e esteja 
alinhada com a apetência para o risco, os 
valores e os interesses a longo prazo da 
instituição e respectivos trabalhadores. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
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órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente.

gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente. As instituições de crédito e 
as empresas de investimento de dimensão 
significativa devem instituir comités de 
remuneração independentes como parte 
integrante da sua estrutura de governação 
e organização. Os comités de 
remuneração devem cooperar com os 
responsáveis pelo exercício da função de 
risco e conformidade e com as instâncias 
representativas do pessoal (Conselho de 
Empresa), a fim de supervisionar os 
incentivos criados para gerir o risco, o 
capital e a liquidez.

Or. fr

Alteração 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve 
processar-se num quadro plurianual, por 
exemplo com base num período de três a 
cinco anos, a fim de assegurar que o 
processo de avaliação se baseie num 
desempenho a mais longo prazo e que o 

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve 
processar-se num quadro plurianual, por 
exemplo com base num período de três a 
cinco anos, a fim de assegurar que o 
processo de avaliação se baseie num 
desempenho a mais longo prazo e que o 
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pagamento efectivo das componentes da 
remuneração dependentes do desempenho 
seja repartido ao longo do ciclo económico 
da empresa.

pagamento efectivo das componentes da 
remuneração dependentes do desempenho 
seja repartido ao longo do ciclo económico 
da empresa. Os critérios e objectivos de 
"excelência na sustentabilidade" 
(relativos, nomeadamente, ao 
desenvolvimento do pessoal, ao reforço de 
um emprego de qualidade elevada, à 
satisfação do cliente e à gestão de 
recursos) associados aos modelos 
estabelecidos pela Fundação Europeia 
para a Gestão pela Qualidade (EFQM) e 
as metas em matéria de responsabilidade 
social devem ser incluídos e devidamente 
tidos em conta na avaliação do 
desempenho a longo prazo justificando o 
pagamento diferido da remuneração 
variável.

Or. en

Alteração 45
Thomas Mann

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve processar-
se num quadro plurianual, por exemplo 
com base num período de três a cinco anos, 
a fim de assegurar que o processo de 
avaliação se baseie num desempenho a 
mais longo prazo e que o pagamento 
efectivo das componentes da remuneração 
dependentes do desempenho seja repartido 

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve processar-
se num quadro plurianual, por exemplo 
com base num período de três a cinco anos, 
a fim de assegurar que o processo de 
avaliação se baseie num desempenho a 
mais longo prazo e que o pagamento 
efectivo das componentes da remuneração 
dependentes do desempenho seja repartido 
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ao longo do ciclo económico da empresa. ao longo do ciclo económico da empresa. 
Na avaliação do desempenho a longo 
prazo justificando o pagamento diferido 
de remuneração variável, cumpre ter 
igualmente em conta os objectivos em 
matéria de responsabilidade social das 
empresas e o desenvolvimento sustentável.

Or. de

Alteração 46
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve estabelecer-
se num quadro plurianual, por exemplo por 
um período de três a cinco anos, a fim de 
assegurar que o processo de avaliação se 
baseia num desempenho de longo prazo e 
que o pagamento real das componentes da 
remuneração que se baseiam no 
desempenho é repartido ao longo do ciclo 
económico da empresa.

(5) A política de remuneração deve visar a 
compatibilização dos objectivos pessoais 
dos seus trabalhadores com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito ou da 
empresa de investimento. A avaliação das 
componentes da remuneração dependentes 
do desempenho deve basear-se no 
desempenho a longo prazo e ter em conta 
os riscos que lhe estão associados. A 
avaliação do desempenho deve estabelecer-
se num quadro plurianual, por exemplo por 
um período de, pelo menos, cinco anos, a 
fim de assegurar que o processo de 
avaliação se baseia num desempenho de 
longo prazo e que o pagamento real das 
componentes da remuneração que se 
baseiam no desempenho é repartido ao 
longo do ciclo económico da empresa. Os 
objectivos da empresa em matéria de 
responsabilidade social devem ser 
incluídos na avaliação do desempenho a 
longo prazo justificando o pagamento 
diferido da remuneração variável. 

Or. fr
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Alteração 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O pagamento da componente 
variável da remuneração deve ser diferido 
durante, pelo menos, três anos. Este 
período pode aumentar sensivelmente de 
acordo com o grau hierárquico ou de 
responsabilidade. Além disso, uma parte 
substancial da componente variável da 
remuneração deve ser paga em acções ou 
instrumentos ligados a acções da 
instituição de crédito ou empresa de 
investimento, exceptuando as opções 
sobre acções, em função da estrutura 
jurídica da instituição em causa. No caso 
das instituições de crédito ou empresas de 
investimento não cotadas em bolsa, esse 
pagamento deve, sempre que adequado, 
ser efectuado sob a forma de outros 
instrumentos não pecuniários. Neste 
contexto, assume grande importância o 
princípio da proporcionalidade, pois 
poderá não ser sempre adequado aplicar 
estes requisitos no caso de instituições de 
crédito e de empresas de investimento de 
pequena dimensão.

Or. fr

Alteração 48
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O pagamento da componente 
variável da remuneração deve ser diferido 
durante um período adequado. Este 
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período deve aumentar sensivelmente de 
acordo com o grau hierárquico ou de 
responsabilidade. Além disso, uma parte 
substancial da componente variável da 
remuneração deve ser paga em acções, ou 
instrumentos ligados a acções, da 
instituição de crédito ou empresa de 
investimento, em função da estrutura 
jurídica da instituição em causa. No caso 
das instituições de crédito ou empresas de 
investimento não cotadas em bolsa, esse 
pagamento deve, sempre que adequado, 
ser efectuado sob a forma de outros 
instrumentos não pecuniários. Neste 
contexto, assume grande importância o 
princípio da proporcionalidade, pois 
poderá não ser sempre adequado aplicar 
estes requisitos no caso de instituições de 
crédito e de empresas de investimento de 
pequena dimensão.

Or. fr

Alteração 49
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No âmbito da criação de elementos 
e objectivos com base nos quais se efectua 
a avaliação de desempenho a longo prazo, 
para além  da avaliação conjunta do 
desempenhos e dos riscos a estes 
associados, cumpre ter igualmente em 
conta o desempenho e os objectivos em 
matéria de responsabilidade social, o que 
torna de certa forma aceitável o 
pagamento diferido da remuneração 
variável.

Or. el
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Justificação

Muitos aspectos dos argumentos de cariz económico têm uma natureza intuitiva e visam a 
manutenção do emprego, uma maior motivação dos trabalhadores, o aumento da 
produtividade, a melhoria das relações com a comunidade local e as principais partes directa 
ou indirectamente interessadas. Um modelo empresarial que inclua a responsabilidade social 
das empresas também pode ser uma fonte de inovação tendo como critérios a qualidade do 
serviço e a fiabilidade. No entanto, uma das principais forças motrizes da responsabilidade 
social das empresas é a gestão e a prevenção dos riscos. 

Alteração 50
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A remuneração variável garantida 
não é consentânea com uma gestão sã do 
risco nem com o princípio da 
remuneração ligada ao desempenho, pelo 
que não deve ser incluída na elaboração 
da estratégia em matéria de 
remunerações. Excepcionalmente, pode 
ser concedido um número muito reduzido 
de remunerações variáveis garantidas em 
caso de recrutamento de novos 
funcionários, devendo ser limitadas ao 
primeiro ano de actividade.

Or. el

Justificação

A presente alteração inscreve-se no quadro dos incentivos à contratação de pessoal dispondo 
de  uma formação completa.
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Alteração 51
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As instituições de crédito ou 
empresas de investimento devem exigir 
dos seus trabalhadores que se 
comprometam a não utilizar estratégias de 
cobertura ou seguro tendentes a atenuar 
os efeitos de alinhamento pelo risco 
inerentes às suas modalidades de 
remuneração. O não cumprimento deste 
compromisso deve ser punido de forma 
adequada, proporcionada e dissuasiva.

Or. fr

Alteração 52
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar uma transparência 
adequada face ao mercado das suas 
estruturas de remuneração e do risco 
associado, as instituições de crédito e as 
empresas de investimento devem divulgar 
informações sobre as suas políticas e 
práticas de remuneração relativas ao 
pessoal cujas actividades profissionais têm 
um impacto significativo no perfil de risco 
da instituição. Contudo, esta obrigação em 
nada prejudica a aplicação da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

(12) A fim de assegurar uma transparência 
adequada face ao mercado das suas 
estruturas de remuneração e do risco 
associado, as instituições de crédito e as 
empresas de investimento devem divulgar 
informações pormenorizadas sobre as suas 
políticas de remuneração, sobre as suas 
práticas e, por razões de 
confidencialidade, os montantes 
agregados destinados aos seus 
trabalhadores e quadros dirigentes, cujas 
actividades profissionais têm um impacto 
significativo no perfil de risco da 
instituição. Esta informação deve ser 
disponibilizada a todos os intervenientes 
(accionistas, pessoal e público em geral). 
Contudo, esta obrigação em nada prejudica 
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a aplicação da Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Os Comités 
Europeus de Empresa devem ser 
respeitados em relação ao direito de 
informação e consulta dos trabalhadores. 
O não cumprimento deste compromisso 
deve ser punido de forma adequada, 
proporcionada e dissuasiva.

Or. fr

Alteração 53
Thomas Mann

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A política de remuneração deve ser 
consentânea com, e promotora de, uma 
gestão dos riscos sã e eficaz e não deve 
incentivar a assunção de riscos a níveis 
superiores ao risco tolerado pela instituição 
de crédito;

a) A política de remuneração deve ser 
consentânea com, e promotora de, uma 
gestão dos riscos sã e eficaz e não deve 
incentivar a assunção de riscos a níveis 
superiores ao risco tolerado pela instituição 
de crédito e incluir medidas destinadas a 
evitar as assimetrias em matéria de 
informação e os conflitos de interesses;

Or. de

Alteração 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) A política de remuneração deve 
realçar a exigência de proporcionalidade 
das remunerações no seio das empresas, 
associando a evolução das remunerações 
e das reformas dos quadros dirigentes, na 
sua totalidade, às do pessoal;

Or. fr

Alteração 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sempre que a remuneração dependa do 
desempenho, o montante total da 
remuneração deve basear-se numa 
combinação da avaliação do desempenho 
do indivíduo e do departamento 
empresarial em causa com os resultados 
globais da instituição de crédito.

e) Sempre que a remuneração dependa do 
desempenho, o montante total da 
remuneração deve basear-se numa 
combinação da avaliação do desempenho 
do indivíduo e do departamento 
empresarial em causa com os resultados 
globais da instituição de crédito, sendo 
tidos em conta, na avaliação do 
desempenho individual, critérios de 
natureza financeira e não financeira, 
incluindo os critérios ligados ao modelo 
da Fundação Europeia para a Gestão 
pela Qualidade (EFQM) e à 
responsabilidade social das empresas;

Or. en
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Alteração 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A avaliação do desempenho deve 
processar-se num quadro plurianual de, 
pelo menos, três anos, a fim de assegurar 
que o processo de avaliação se baseia 
num desempenho a longo prazo e que o 
pagamento efectivo das componentes da 
remuneração dependentes do desempenho 
seja repartido ao longo de um período que 
tenha em conta o ciclo económico 
subjacente à empresa e aos seus riscos 
empresariais;

Or. fr

Alteração 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É proibido constituir componentes 
variáveis da remuneração a partir de 
opções sobre acções ou instrumentos 
análogos;  

Or. en

Justificação

A experiência recente demonstrou que o uso de opções sobre acções ou instrumentos 
similares como componentes variáveis da remuneração incentivaria uma orientação a curto 
prazo, manipulações destinadas a aumentar o valor das participações dos accionistas das 
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instituições de crédito  e riscos excessivos - comportamento que esta proposta visa dissuadir.

Alteração 58
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A remuneração variável garantida 
não é autorizada em caso algum;

Or. fr

Justificação

As remunerações do tipo "Golden hello" constituem uma incitação excessiva ao “turn-over” 
dos actores financeiros, reforçando o seu interesse em correr riscos desmesurados a curto 
prazo.

Alteração 59
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar uma proporção 
suficientemente elevada da remuneração 
total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política de prémios plenamente flexível, 
incluindo a possibilidade de não
pagamento de qualquer prémio;

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar pelo menos 80% da 
remuneração total, a fim de permitir a 
aplicação de uma política plenamente 
flexível de componentes variáveis da 
remuneração, incluindo a possibilidade de 
não pagamento de qualquer componente 
variável da remuneração;
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Or. fr

Alteração 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar uma proporção 
suficientemente elevada da remuneração 
total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política de prémios plenamente flexível, 
incluindo a possibilidade de não 
pagamento de qualquer prémio;

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar uma proporção 
suficientemente elevada da remuneração 
total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política restritiva em matéria de 
componentes variáveis da remuneração, 
incluindo a possibilidade de não 
pagamento de qualquer componente 
variável da remuneração;

Or. en

Alteração 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Pelo menos 50% de toda e qualquer 
componente variável da remuneração está 
sujeita aos critérios ligados ao modelo da 
Fundação Europeia para a Gestão pela 
Qualidade (EFQM) e a critérios 
objectivos em matéria de responsabilidade 
social das empresas ou de desempenho 
social da empresa; as componentes 
variáveis da remuneração estão sujeitas a 
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uma política de retenção adequada para 
alinhar os incentivos com os interesses a 
longo prazo da instituição de crédito e 
promover o desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 62
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O pagamento de uma parte importante 
de um prémio de montante significativo
deve ser diferido durante um período 
adequado e estar ligado ao desempenho 
futuro da empresa.

i) O pagamento da integralidade da 
componente variável da remuneração
deve ser diferido durante um período não 
inferior a cinco anos. Os direitos à 
remuneração a pagar em regime diferido 
são adquiridos numa base estritamente 
proporcional.

Or. fr

Alteração 63
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) A remuneração variável só deve ser 
paga ou constituir um direito adquirido se 
for sustentável à luz da situação 
financeira da instituição de crédito no seu 
todo, e se se justificar à luz do 
desempenho do departamento empresarial 
e do indivíduo em causa. O total da 
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remuneração variável deve, de um modo 
geral, ser fortemente reduzido, ou, se for 
caso disso, anulado, em caso de 
desempenho financeiro medíocre ou 
negativo da instituição de crédito;

Or. fr

Alteração 64
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) A remuneração contratual existente 
ligada à cessação da actividade é 
analisada e só será mantida, caso se 
chegue à conclusão clara de que irá criar 
valor a longo prazo e assumir riscos 
razoáveis. As remunerações deste tipo 
devem depender do desempenho realizado 
durante o ano e estabelecidas de molde a 
não recompensarem o insucesso. 

Or. el

Justificação

Cumpre prever também uma compensação para a cessação de actividade.

Alteração 65
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea i-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-B) Os trabalhadores devem 
comprometer-se a não utilizar estratégias 
de cobertura ou seguro tendentes a 
atenuar os efeitos de alinhamento pelo 
risco inerentes às suas modalidades de 
remuneração. O não cumprimento deste 
compromisso é punido de forma 
adequada, proporcionada e dissuasiva.

Or. fr

Alteração 66
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. As instituições de crédito cujas 
dimensão, organização interna e 
natureza, âmbito e complexidade das 
actividades sejam significativas devem 
instituir um comité de remuneração. O 
comité de remuneração deve ser 
constituído de forma que lhe permita 
formular juízos informados e 
independentes sobre as políticas e práticas 
de remuneração e sobre os incentivos 
criados para a gestão de riscos, de capital 
e de liquidez.
O comité de remuneração deve ser 
responsável pela preparação das decisões 
relativas à remuneração em concertação 
com as instâncias representativas do 
pessoal (Conselho de Empresa), 
nomeadamente as decisões com 
incidências em termos de riscos e gestão 
dos riscos da instituição de crédito em 
causa, que devem ser tomadas pelo órgão 
de direcção no exercício da sua função de 
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supervisão. O comité de remuneração 
deve ser presidido por um membro do 
órgão de direcção que não desempenhe 
quaisquer funções executivas na 
instituição de crédito em causa.

Or. fr

Alteração 67
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – Parte 2 – ponto 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informações relativas ao processo de 
tomada de decisão utilizado na definição 
da política de remuneração, incluindo, se 
for caso disso, informações acerca do 
mandato e da composição do comité de 
remuneração, os nomes dos consultores 
externos cujos serviços foram utilizados 
para determinar a política de remuneração 
e o papel das partes interessadas 
relevantes;

a) Informações relativas ao processo de 
tomada de decisão utilizado na definição 
da política de remuneração, incluindo, se 
for caso disso, informações acerca do 
mandato e da composição do comité de 
remuneração, dos consultores externos 
cujos serviços foram utilizados para 
determinar a política de remuneração e o 
papel das partes interessadas relevantes, 
nomeadamente o parecer emitido pelas 
instâncias representativas do pessoal 
(Conselho de Empresa);

Or. fr

Alteração 68
Karima Delli

Proposta de directiva - acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII– Secção 2 – ponto 15 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Dados quantitativos agregados sobre 
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as remunerações, discriminados entre 
órgãos de direcção e trabalhadores cujas 
actividades tenham um impacto 
significativo no perfil de risco da 
instituição de crédito, devendo ser 
indicados os seguintes elementos:
i) valor das remunerações do exercício 
financeiro, discriminadas entre 
remuneração fixa e remuneração 
variável, e número de beneficiários;
ii) montantes e forma da remuneração 
variável, repartidos em remuneração 
pecuniária, acções e instrumentos 
relacionados com acções;
iii) montantes de remuneração diferida a 
pagar, repartidos entre direitos adquiridos 
e direitos não adquiridos;
iv) montantes de remuneração diferida 
concedidos durante o exercício 
financeiro, pagos e objecto de reduções 
resultantes de ajustamentos em função do 
desempenho;
v) o montante das indemnizações por 
cessação de funções pagos durante o 
exercício financeiro e número de 
beneficiários desses pagamentos, bem 
como
vi) os montantes das indemnizações por 
cessação de funções concedidas durante o 
exercício financeiro, o número de 
beneficiários e o montante mais elevado 
pago a um só beneficiário.

Or. fr


