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3.6.2015 A8-0158/4 

Alteração  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A fim de assegurar que os acionistas 

são efetivamente ouvidos no que se refere à 

política de remuneração, deve ser-lhes 

atribuído o direito de a aprovar, com base 

numa visão clara, compreensível e 

abrangente da mesma, que deverá ser 

conforme com a estratégia empresarial, os 

objetivos, os valores e os interesses a longo 

prazo da sociedade, para além de 

incorporar medidas para evitar conflitos de 

interesses. As sociedades devem remunerar 

os seus administradores estritamente de 

acordo com uma política de remuneração 

que tenha sido aprovada pelos acionistas. 

A política de remuneração aprovada deve 

ser divulgada publicamente, sem demora. 

(16) A fim de assegurar que os acionistas 

são efetivamente ouvidos no que se refere à 

política de remuneração, deve ser-lhes 

atribuído o direito de a submeter a uma 

votação consultiva, com base numa visão 

clara, compreensível e abrangente da 

mesma, que deverá ser conforme com a 

estratégia empresarial, os objetivos, os 

valores e os interesses a longo prazo da 

sociedade, para além de incorporar 

medidas para evitar conflitos de interesses. 

As sociedades devem remunerar os seus 

administradores estritamente de acordo 

com uma política de remuneração que 

tenha sido submetida à apreciação dos 

acionistas. A política de remuneração 

aprovada deve ser divulgada publicamente, 

sem demora. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Alteração  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Para garantir que a aplicação da 

política de remuneração seja conforme com 

aquilo que foi aprovado, os acionistas 

deverão ter direito de voto no que respeita 

ao relatório sobre as remunerações da 

sociedade. A fim de assegurar a 

responsabilização dos administradores, o 

relatório sobre as remunerações deve ser 

claro e compreensível e apresentar uma 

visão abrangente da remuneração atribuída 

a cada um dos administradores no último 

exercício. Sempre que os acionistas votem 

contra o relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve explicar no relatório 

seguinte de que forma esse voto dos 

acionistas foi tido em conta. 

(17) Para garantir que a aplicação da 

política de remuneração seja conforme com 

a política, os acionistas deverão ter direito 

de voto consultivo no que respeita ao 

relatório sobre as remunerações da 

sociedade. A fim de assegurar a 

responsabilização dos administradores, o 

relatório sobre as remunerações deve ser 

claro e compreensível e apresentar uma 

visão abrangente da remuneração atribuída 

aos administradores no último exercício. 

Sempre que os acionistas votem contra o 

relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve explicar no relatório 

seguinte de que forma esse voto dos 

acionistas foi tido em conta. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Alteração  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) As transações com partes relacionadas 

podem prejudicar as sociedades e os seus 

acionistas, uma vez que podem 

proporcionar à parte relacionada a 

oportunidade de se apropriar de uma parte 

do valor de uma sociedade. Assim, é 

importante que existam salvaguardas 

adequadas para a proteção dos interesses 

dos acionistas. Por esta razão, os Estados-

Membros devem garantir que as transações 

com partes relacionadas que representem 

mais de 5 % dos ativos ou que possam ter 

um impacto significativo sobre os lucros 

ou o volume de negócios das sociedades 

sejam submetidas ao voto dos acionistas 

em assembleia geral. Se a transação com 

uma parte relacionada envolver um 

acionista, esse acionista deve ser excluído 

da votação em causa. A sociedade não 

deverá poder concluir a transação antes 

da sua aprovação por parte dos acionistas. 

No caso das transações com partes 

relacionadas que representem mais de 1 % 

dos seus ativos, as sociedades devem 

anunciar publicamente tais transações no 

momento da respetiva celebração e fazer 

acompanhar esse anúncio de um relatório 

(19) As transações com partes relacionadas 

podem prejudicar as sociedades, uma vez 

que podem proporcionar à parte 

relacionada a oportunidade de se apropriar 

de uma parte do valor de uma sociedade. 

Assim, é importante que existam 

salvaguardas adequadas para a proteção 

dos interesses das sociedades. Por esta 

razão, os Estados-Membros devem garantir 

que as transações relevantes com partes 

relacionadas sejam aprovadas pelos 

acionistas ou pelo órgão de administração 

ou de supervisão das sociedades, em 

conformidade com os procedimentos que 

impeçam uma parte relacionada de 

beneficiar da sua posição e ofereçam uma 

proteção adequada dos interesses da 

sociedade e dos acionistas que não sejam 

parte relacionada, nomeadamente os 

acionistas minoritários. No caso de 

transações significativas com partes 

relacionadas, as sociedades devem 

anunciar publicamente tais transações o 

mais tardar no momento da respetiva 

celebração e fazer acompanhar esse 

anúncio de um relatório de uma terceira 

parte independente que deverá avaliar a 
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de uma terceira parte independente que 

deverá avaliar a transação para verificar se 

foi feita nas condições normais do mercado 

e confirmar que é justa e razoável do ponto 

de vista dos acionistas, nomeadamente dos 

acionistas minoritários. Os Estados-

Membros deverão ter a possibilidade de 

isentar dessa obrigação as transações 

celebradas entre a sociedade e as suas 

filiais totalmente detidas. Os Estados-

Membros deverão também poder permitir 

que as empresas solicitem a aprovação 

antecipada pelos acionistas de certos tipos 

claramente definidos de transações 

recorrentes num valor superior a 5 % dos 

ativos, bem como solicitar a esses mesmos 

acionistas uma isenção antecipada da 

obrigação de apresentar um relatório 

elaborado por um terceiro independente 

quando o valor em causa é superior a 1 % 

dos ativos, mediante certas condições, de 

modo a facilitar a celebração dessas 

transações pelas sociedades. 

transação para verificar se foi feita nas 

condições normais do mercado e confirmar 

que é justa e razoável do ponto de vista da 

sociedade, nomeadamente dos acionistas 

minoritários. Os Estados-Membros devem 

ter a possibilidade de isentar dessa 

obrigação as transações celebradas entre a 

sociedade e «joint ventures» e um ou mais 

membros do seu grupo, desde que esses 

membros ou «joint ventures» do grupo 

sejam total ou parcialmente detidos pela 

sociedade ou que nenhuma outra parte 

relacionada da sociedade tenha interesse 

nos membros ou «joint ventures», e as 

transações sejam realizadas no decurso 

normal da atividade e concluídas em 

condições normais de mercado. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Alteração  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 1 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O capítulo I-B é aplicável aos 

investidores institucionais e aos gestores 

de ativos na medida em que invistam, 

diretamente ou através de um organismo de 

investimento coletivo, em nome de 

investidores institucionais, na medida em 

que invistam em ações. 

4. O capítulo I-B é aplicável aos 

investidores institucionais, aos consultores 

em matéria de votação na medida em que 

invistam em ações negociadas num 

mercado regulamentado, diretamente ou 

através de um organismo de investimento 

coletivo, em nome de investidores 

institucionais, e aos gestores de ativos, na 

medida em que invistam em ações. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Alteração  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) «Envolvimento dos acionistas», o 

acompanhamento por parte de um 

acionista, isoladamente ou em conjunto 

com outros acionistas, das empresas em 

matérias como a estratégia, o desempenho, 

o risco, a estrutura de capital e o governo 

das sociedades, a manutenção de um 

diálogo com as empresas sobre estas 

matérias e a votação na assembleia-geral. 

h) «Envolvimento dos acionistas», o 

acompanhamento por parte de um 

acionista, isoladamente ou em conjunto 

com outros acionistas, das empresas em 

matérias importantes como a estratégia, o 

desempenho financeiro e não financeiro, 

o risco, a estrutura de capital e o governo 

das sociedades, a manutenção de um 

diálogo com as empresas sobre estas 

matérias e o exercício dos direitos de voto 

e outros direitos associados às ações. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Alteração  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-C – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades confirmam os votos 

expressos nas assembleias-gerais pelos 

acionistas ou em nome dos mesmos. No 

caso de ser o intermediário a votar, deve 

transmitir a confirmação do voto ao 

acionista. Caso exista mais de um 

intermediário na cadeia de participações, a 

confirmação deve ser transmitida entre os 

intermediários sem demora injustificada. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades confirmam os votos 

expressos nas assembleias-gerais, caso 

estes sejam expressos por via eletrónica à 

pessoa que vota. No caso de ser o 

intermediário a votar, este deve transmitir a 

confirmação do voto ao acionista. Caso 

exista mais de um intermediário na cadeia 

de participações, a confirmação deve ser 

transmitida entre os intermediários sem 

demora injustificada. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Alteração  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das sociedades 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 3-H 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os gestores de ativos informam 

semestralmente o investidor institucional 

com o qual tenham celebrado o acordo 

referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea g), sobre 

como a sua estratégia de investimento e a 

respetiva execução está em conformidade 

com esse acordo e como a estratégia de 

investimento e a respetiva execução 

contribuem para o desempenho de médio e 

longo prazo dos ativos do investidor 

institucional. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os gestores de ativos informam o 

investidor institucional com o qual tenham 

celebrado o acordo referido no artigo 3.º-G 

sobre como a estratégia de investimento e a 

respetiva execução contribuem para o 

desempenho de médio e longo prazo dos 

ativos do investidor institucional. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os gestores de ativos prestem 

semestralmente ao investidor institucional 

todas as seguintes informações: 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os gestores de ativos prestem 

anualmente ao investidor institucional, se 

for caso disso, as seguintes informações: 

(a) Se, e de que forma, tomam decisões de 

investimento com base em considerações 

relativas ao desempenho a médio e longo 

prazo, nomeadamente não financeiro, da 

sociedade participada; 

(a) Se, e de que forma, tomam decisões de 

investimento com base em considerações 

relativas ao desempenho a médio e longo 

prazo, nomeadamente não financeiro, da 

sociedade participada; 

(b) De que forma a carteira foi composta e 

explicação das alterações significativas 

ocorridas nessa carteira durante o período 

(b) De que forma a carteira foi composta e 

explicação das alterações significativas 

ocorridas nessa carteira durante o período 
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anterior; anterior; 

(c) O nível de rotação da carteira, o método 

utilizado para o calcular e uma explicação 

no caso de a rotação ultrapassar o objetivo 

fixado; 

(c) O nível de rotação da carteira, o método 

utilizado para o calcular e uma explicação 

no caso de a rotação ultrapassar o objetivo 

fixado; 

(d) Os custos da rotação da carteira; (d) Os custos da rotação da carteira; 

(e) A sua política de empréstimo de valores 

mobiliários e a respetiva execução; 

(e) A sua política de empréstimo de valores 

mobiliários e a respetiva execução; 

(f) Se surgiram conflitos de interesses reais 

ou potenciais relativos às atividades de 

envolvimento e, em caso afirmativo, uma 

descrição dos mesmos, bem como da forma 

como o gestor de ativos lidou com a 

situação; 

(f) Se surgiram conflitos de interesses reais 

ou potenciais relativos às atividades de 

envolvimento e, em caso afirmativo, uma 

descrição dos mesmos, bem como da forma 

como o gestor de ativos lidou com a 

situação; 

(g) Se e de que forma o gestor de ativos 

recorre aos serviços de consultores em 

matéria de votação para efeitos das suas 

atividades de envolvimento. 

(g) Se e de que forma o gestor de ativos 

recorre aos serviços de consultores em 

matéria de votação para efeitos das suas 

atividades de envolvimento. 

3. A informação divulgada ao abrigo do 

n.º 2 deve ser fornecida gratuitamente e, 

no caso de o gestor de ativos não gerir os 

ativos de forma discricionária, cliente a 

cliente, deve também ser fornecida a outros 

investidores, mediante pedido. 

3. Caso o gestor de ativos não gira os 

ativos de forma discricionária, cliente a 

cliente, os Estados-Membros podem 

prever que essa informação deva também 

ser fornecida a outros investidores, 

mediante pedido. 

Or. en 

 

 


