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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a remuneração no sector financeiro e em algumas sociedades cotadas 
tem sido desproporcionadamente elevada e se tem baseado na obtenção de lucros a curto 
prazo, criando modelos de negócio crescentemente arriscados em detrimento de 
trabalhadores, aforradores e investidores,

B. Considerando que a Comissão apresentou em 30 de Abril de 2009 recomendações 
relativas às políticas de remuneração no sector dos serviços financeiros e nas sociedades 
cotadas, e que o Parlamento Europeu e o Conselho procedem presentemente à alteração 
das directivas relativas aos requisitos de fundos próprios,

1. Convida a Comissão a reforçar as suas recomendações de 30 de Abril de 2009 sobre o 
alinhamento da estrutura da remuneração e dos riscos segundo as exigências dos 
princípios estabelecidos pelo Fórum para a Estabilidade Financeira e que o G-20 aprovou 
em Setembro de 2009;

2. Insiste com as autoridades de supervisão do sector financeiro para que apliquem a 
metodologia de avaliação relativa às normas e princípios em matéria de remunerações 
proposta pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária em Janeiro de 2010;

3. Propõe a inclusão de objectivos no domínio da responsabilidade social das empresas nos 
critérios a longo prazo justificativos do pagamento da remuneração variável diferida;

4. Pede uma total transparência quanto às políticas de remuneração dos administradores e 
insiste com a Comissão para que considere as possibilidades de uniformizar essa 
divulgação;

5. Pede uma proibição da utilização das opções sobre acções ou de instrumentos semelhantes 
como componentes variáveis da remuneração;

6. Pede o estabelecimento de comissões de remunerações internas e independentes nas 
sociedades com uma dimensão significativa;

7. Pede que se garanta que a regulamentação da remuneração não seja feita em detrimento 
do direito à negociação colectiva de empregadores e trabalhadores.


