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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar: 

A. Considerando que a União Europeia e o mundo atravessam a crise mais grave dos últimos 
60 anos, que a economia real enfrenta a pior recessão deste período e que é de esperar um 
agravamento das condições ao nível do emprego, apesar de uma relativa recuperação 
económica,

B. Considerando que os lucros gerados no sector financeiro estavam desligados do 
crescimento económico e que as remunerações desproporcionadamente elevadas e 
assentes unicamente na rentabilidade das acções conduziram a que se corressem riscos 
imorais com o dinheiro dos empregados, dos aforradores e dos investidores,

C. Considerando que os cidadãos pagam a dobrar estes riscos, pelos quais não se sentem 
minimamente responsáveis, com a perda do emprego e o financiamento pelos Estados do 
salvamento de instituições financeiras que retiraram grandes benefícios da redistribuição 
da parte salarial no rendimento nacional, a qual recuou de 68% para 58% entre 1972 e 
2009,

D. Considerando que, apesar das grandes responsabilidades na crise actual, o sistema de 
bónus mantém-se e os grupos de pressão do sector financeiro recusam qualquer tipo de 
legislação financeira,

E. Considerando a necessidade de dar novos direitos aos trabalhadores na gestão das 
empresas de modo a permitir um verdadeiro diálogo com os seus dirigentes e uma 
definição clara das remunerações e dos objectivos das empresas,

1. Sublinha que o mundo precisa de um novo modelo de actividade empresarial, social e 
ambiental, com perspectivas a longo prazo e respeitador do interesse geral e do interesse 
dos trabalhadores; considera que o sector financeiro deve responder às necessidades da 
economia real e mostrar uma maior responsabilidade social, nomeadamente através da 
utilização dos recursos favoráveis ao emprego e à formação;

2. Subscreve os princípios que a Comissão adoptou nas suas recomendações de 30 de Abril 
de 2009, em primeiro lugar sobre a estrutura e a governação da remuneração dos 
administradores e dirigentes das sociedades cotadas na bolsa e, em segundo lugar, sobre a 
estrutura da remuneração, o processo de elaboração e aplicação da política de 
remuneração (a governação), a transparência da política de remuneração e a supervisão 
prudencial (a supervisão) no sector financeiro;

3. Deseja realçar a necessidade de proporcionalidade das remunerações no seio das 
empresas, ligando a evolução das remunerações e das pensões dos dirigentes, na sua 
totalidade, à evolução das do pessoal e desencorajando a assunção de riscos excessivos, e, 
por razões de justiça social, quer que os salários, os bónus e as reformas dos dirigentes das 
empresas ajudadas pelos Estados-Membros ou pela União Europeia sejam limitados e lhes 
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seja aplicada uma taxa elevada e progressiva;

4. Solicita que, à luz de casos como o da Irlanda, o Tribunal de Contas Europeu estabeleça 
um diagnóstico da utilização das ajudas europeias às empresas e do seu impacto social; 
solicita que a criação de emprego, a formação e a melhoria das condições de trabalho 
sejam tomadas em consideração na elaboração deste diagnóstico;

5. Apoia a proposta da Comissão de alterar a directiva 2006/49/CE1 sobre a adequação dos 
fundos próprios, a fim de tornar os princípios anteriormente citados vinculativos para os 
bancos e as sociedades de investimento, sujeitando-os a uma supervisão prudencial e indo 
buscar aos fundos próprios as provisões para os salários dos dirigentes das empresas; 
insiste em que se aplique uma regulamentação europeia reforçada a todo o sector 
financeiro, inclusivamente aos seguros e aos fundos de investimento alternativos (como os 
fundos de retorno absoluto, ou “hedge funds”, e os fundos de investimento em 
participações privadas);

6. Solicita que sejam atribuídos às autoridades nacionais de supervisão poderes vinculativos 
para fazerem respeitar estes princípios e que as ajudas sejam condicionadas a um 
compromisso em termos de emprego, formação e condições de trabalho;

7. Chama a atenção para a importância de a regulação dos incentivos financeiros e das 
estruturas de remuneração neste sector não se fazer em detrimento dos direitos das 
organizações sindicais à negociação colectiva; pede que esta condição seja 
especificamente indicada no próprio dispositivo da directiva 2006/49/CE e não apenas no 
seu preâmbulo;

8. Pede total transparência no que diz respeito às políticas de remuneração dos 
administradores relativamente aos trabalhadores e aos cidadãos, bem como o direito de 
informação, de controlo e de consulta dos trabalhadores e das suas organizações sindicais, 
através dos comités de empresa e dos comités de grupo;

9. Solicita que, independentemente das diferentes opções de sistemas de gestão, consulta e 
participação dos trabalhadores escolhidos no âmbito da directiva 2001/86/CE2 que 
completa o estatuto da Sociedade Europeia no que diz respeito ao envolvimento dos 
trabalhadores, os representantes dos trabalhadores possam ter, de qualquer modo, uma 
palavra a dizer na elaboração e na supervisão das remunerações dos dirigentes.

                                               
1 JO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
2 JO L 294 de 10.11.2001, p. 22.


