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3.6.2015 A8-0158/18 

Alteração  18 

Sergio Gaetano Cofferati 

em nome do Grupo S&D 

 

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-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

Identificação dos acionistas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os intermediários disponibilizam às 

sociedades a possibilidade de 

identificação dos seus acionistas. 

Identificação dos acionistas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades têm o direito de 

identificar os seus acionistas, tendo em 

consideração os sistemas nacionais em 

vigor. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, a pedido da sociedade, o intermediário 

lhe comunica sem demora injustificada o 

nome e os contactos dos acionistas e, nos 

casos em que os acionistas sejam pessoas 

coletivas, o seu identificador único, 

quando disponível. Caso exista mais de um 

intermediário numa cadeia de 

participações de capital, o pedido da 

sociedade e a identidade e dados de 

contacto dos acionistas devem ser 

transmitidos entre os intermediários sem 

demora injustificada.  

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, a pedido da sociedade, o intermediário 

lhe comunica, sem demora injustificada, as 

informações relativas à identidade dos 

acionistas. Caso exista mais de um 

intermediário na cadeia de participações de 

capital, o pedido da sociedade deve ser 

transmitido entre os intermediários sem 

demora injustificada. O intermediário que 

tem na sua posse as informações relativas 

à identidade dos acionistas deve transmiti-

las diretamente à sociedade.  

 Os Estados-Membros podem determinar 

que as Centrais de Valores Mobiliários 

(CSD) sejam os intermediários 

responsáveis pela recolha das 

informações relativas à identidade dos 

acionistas e pelo seu fornecimento direto 

à sociedade.  

3. Os acionistas devem ser devidamente 

informados pelo seu intermediário de que 

3. Os acionistas devem ser devidamente 

informados pelo seu intermediário de que 
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os seus nomes e contactos podem ser 

transmitidos para efeitos de identificação 

de acordo com este artigo. Essas 

informações só podem ser utilizadas para 

simplificar o exercício dos direitos do 

acionista. A sociedade e o intermediário 

devem garantir que as pessoas singulares 

têm a possibilidade de corrigir ou eliminar 

quaisquer dados incompletos ou imprecisos 

e não devem conservar as informações 

relativas ao acionista durante mais de 24 

meses após a sua receção. 

as informações relativas à sua identidade 

podem ser tratadas de acordo com este 

artigo e, se for caso disso, de que estas 

informações foram efetivamente 

comunicadas à sociedade. Essas 

informações só podem ser utilizadas para 

simplificar o exercício dos direitos do 

acionista, o envolvimento e o diálogo entre 

a sociedade e o acionista sobre assuntos 

relacionados com a sociedade. As 

sociedades serão, em todo o caso, 

autorizadas a dar a terceiros uma 

panorâmica da estrutura acionista da 

sociedade, divulgando o nome dos 

principais acionistas e das diferentes 

categorias de acionistas. A sociedade e o 

intermediário devem garantir que as 

pessoas singulares e coletivas têm a 

possibilidade de corrigir ou eliminar 

quaisquer dados incompletos ou 

imprecisos. Os Estados-Membros devem 

garantir que as sociedades e os 

intermediários não armazenam as 

informações relativas à identidade do 

acionista que lhes foram transmitidas, de 

acordo com o presente artigo, por mais 

tempo do que o necessário e, seja como 

for, mais de 24 meses após a sociedade ou 

os intermediários terem sido informados 

de que a pessoa em causa deixou de ser 

acionista. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 

que não se considera que um intermediário 

que comunica o nome e os contactos de 

um acionista violou qualquer restrição à 

divulgação de informações imposta por 

contrato ou por qualquer disposição 

legislativa, regulamentar ou administrativa. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 

que não se considera que um intermediário 

que comunique à sociedade as 

informações sobre a identidade do 

acionista, de acordo com o n.º 2, e uma 

sociedade que disponibilize a um acionista 

a lista referida no n.º 3-A, de acordo com 

as disposições assim estabelecidas, violou 

qualquer restrição à divulgação de 

informações imposta por contrato ou por 

qualquer disposição legislativa, 

regulamentar ou administrativa. 

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 

atos de execução no sentido de especificar 

os requisitos de transmissão das 

informações previstas nos n.ºs 2 e 3, 

5. A fim de assegurar a aplicação 

uniforme do presente artigo, a Comissão 

deve ser habilitada a adotar atos delegados 

em conformidade com o artigo 14.º-A no 
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nomeadamente no que respeita às 

informações a transmitir, ao formato do 

pedido e da transmissão e aos prazos a 

cumprir. Esses atos de execução são 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame referido no artigo 

14.º-A, n.º 2. 

sentido de especificar os requisitos de 

transmissão das informações previstas nos 

n.ºs 2 e 3, nomeadamente no que respeita 

às informações a transmitir, ao formato do 

pedido, nomeadamente os formatos 

seguros a utilizar, e aos prazos a cumprir. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/19 

Alteração  19 

Sergio Gaetano Cofferati 

em nome do Grupo S&D 

 

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-E-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-E-A 

Apoio a participações acionistas a longo 

prazo 

 Os Estados-Membros instaurarão 

mecanismos destinados a incentivar a 

participação de longa duração. Os 

Estados-Membros definirão qual o prazo 

de habilitação como acionista a longo 

prazo, que não poderá, no entanto, ser 

inferior a dois anos. 

 O mecanismo a que se refere o primeiro 

parágrafo pode incluir uma ou mais das 

seguintes vantagens para acionistas a 

longo prazo: 

 - direitos de voto adicionais; 

 - incentivos fiscais 

 - dividendos de fidelidade; 

 - ações de fidelidade. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/20 

Alteração  20 

Sergio Gaetano Cofferati 

em nome do Grupo S&D 

 

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-F – n.ºs 1, 2 e 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Política de envolvimento Política de envolvimento 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos elaboram uma política 

de envolvimento dos acionistas («política 

de envolvimento»). Tal política de 

envolvimento deve determinar de que 

forma os investidores institucionais e os 

gestores de ativos atuam em todos os 

seguintes casos: 

1. Os Estados-Membros devem, sem 

prejuízo do artigo 4.º-F, n.º 4, assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos elaboram uma política 

de envolvimento dos acionistas («política 

de envolvimento»). Tal política de 

envolvimento deve determinar de que 

forma os investidores institucionais e os 

gestores de ativos atuam nos seguintes 

casos: 

(a) Para integrar o envolvimento dos 

acionistas na sua estratégia de 

investimento; 

(a) Para integrar o envolvimento dos 

acionistas na sua estratégia de 

investimento; 

(b) Para efetuar o acompanhamento das 

sociedades participadas, nomeadamente no 

que se refere ao seu desempenho não 

financeiro; 

(b) Para efetuar o acompanhamento das 

sociedades participadas, nomeadamente no 

que se refere ao seu desempenho não 

financeiro e à diminuição dos respetivos 

riscos sociais e ambientais; 

(c) Para dialogar com as sociedades 

participadas; 

(c) Para dialogar com as sociedades 

participadas; 

(d) Para exercer direitos de voto; (d) Para exercer direitos de voto; 

(e) Para utilizar os serviços prestados pelos 

consultores em matéria de votação; 

(e) Para utilizar os serviços prestados pelos 

consultores em matéria de votação; 
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(f) Para cooperar com outros acionistas. (f) Para cooperar com outros acionistas; 

 (f-A) Para conduzir o diálogo e cooperar 

com outros acionistas das sociedades 

participadas. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a política de envolvimento inclua 

políticas destinadas a gerir os conflitos de 

interesses reais ou potenciais no que diz 

respeito ao envolvimento dos acionistas. 

Tais políticas devem, nomeadamente, ser 

desenvolvidas de modo a abranger todas as 

seguintes situações: 

2. Os Estados-Membros, sem prejuízo do 

artigo 4.º-F, n.º 4, devem assegurar que a 

política de envolvimento inclua políticas 

destinadas a gerir os conflitos de interesses 

reais ou potenciais no que diz respeito ao 

envolvimento dos acionistas. Tais políticas 

devem, nomeadamente, ser desenvolvidas 

de modo a abranger todas as seguintes 

situações: 

(a) O investidor institucional ou gestor de 

ativos ou outras sociedades afiliadas aos 

mesmos disponibilizam produtos 

financeiros à sociedade participada ou têm 

outras relações comerciais com a mesma; 

(a) O investidor institucional ou gestor de 

ativos ou outras sociedades afiliadas aos 

mesmos disponibilizam produtos 

financeiros à sociedade participada ou têm 

outras relações comerciais com a mesma; 

(b) Um administrador do investidor 

institucional ou do gestor de ativos é 

também administrador da sociedade 

participada; 

(b) Um administrador do investidor 

institucional ou do gestor de ativos é 

também administrador da sociedade 

participada; 

(c) Um gestor de ativos que gere os ativos 

de uma instituição de planos de pensões 

profissionais investe numa sociedade que 

contribui para essa instituição; 

(c) Um gestor de ativos que gere os ativos 

de uma instituição de planos de pensões 

profissionais investe numa sociedade que 

contribui para essa instituição; 

(d) O investidor institucional ou o gestor de 

ativos é afiliado de uma sociedade sobre 

cujas ações foi lançada uma oferta pública 

de aquisição. 

(d) O investidor institucional ou o gestor de 

ativos é afiliado de uma sociedade sobre 

cujas ações foi lançada uma oferta pública 

de aquisição. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos divulguem anualmente 

ao público a sua política de envolvimento, 

bem como a forma como a mesma foi 

executada e os respetivos resultados. A 

informação referida na primeira frase deve 

estar pelo menos disponível no sítio Web 

da sociedade. Os investidores institucionais 

e os gestores de ativos devem, 

relativamente a cada sociedade em que 

detêm ações, divulgar se votam nas 

assembleias-gerais das sociedades em 

causa e o seu sentido de voto, assim como 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais e os 

gestores de ativos divulguem anualmente 

ao público a sua política de envolvimento, 

bem como a forma como a mesma foi 

executada e os respetivos resultados. A 

informação referida na primeira frase deve 

estar pelo menos disponível gratuitamente 

no sítio Web da sociedade. Os investidores 

institucionais devem fornecer anualmente 

aos seus clientes a informação referida na 

primeira frase. 
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apresentar uma explicação do mesmo. Se 

um gestor de ativos vota em nome de um 

investidor institucional, este deve indicar 

de que modo essas informações relativas 

ao voto foram publicadas pelo gestor dos 

ativos. 

 Os investidores institucionais e os gestores 

de ativos devem, relativamente a cada 

sociedade em que detêm ações, divulgar 

publicamente se votam nas assembleias 

gerais das sociedades em causa e o seu 

sentido de voto, assim como apresentar 

uma explicação do mesmo. Se um gestor 

de ativos vota em nome de um investidor 

institucional, este deve indicar de que 

modo essas informações relativas ao voto 

foram publicadas pelo gestor dos ativos. A 

informação referida no presente número 

deve estar pelo menos disponível 

gratuitamente no sítio Web da sociedade. 

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/21 

Alteração  21 

Sergio Gaetano Cofferati 

em nome do Grupo S&D 

 

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-G – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais 

divulguem ao público de que forma a sua 

estratégia de investimento em ações 

(«estratégia de investimento») corresponde 

ao perfil e a duração dos seus passivos e 

contribui para o desempenho a médio e 

longo prazo dos seus ativos. A informação 

referida na primeira frase deve estar pelo 

menos disponível no sítio Web da 

sociedade, se for aplicável. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os investidores institucionais 

divulguem ao público de que forma a sua 

estratégia de investimento («estratégia de 

investimento») corresponde ao perfil e à 

duração dos seus passivos e contribui para 

o desempenho a médio e longo prazo dos 

seus ativos. A informação referida na 

primeira frase deve estar pelo menos 

disponível gratuitamente no sítio Web da 

sociedade, se for aplicável, e deve ser 

enviada anualmente aos clientes da 

sociedade juntamente com a informação 

sobre a sua política de envolvimento. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/22 

Alteração  22 

Sergio Gaetano Cofferati 

em nome do Grupo S&D 

 

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 4 

Diretiva 2007/36/CE 

Artigo 9-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

  

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto relativamente à política de 

remuneração dos administradores. As 

sociedades só devem pagar uma 

remuneração aos seus administradores que 

seja conforme com uma política de 

remuneração aprovada pelos acionistas. 

Essa política deve ser submetida à 

aprovação dos acionistas, pelo menos, a 

cada três anos. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as sociedades elaborem uma política 

de remuneração dos administradores e a 

submetam ao voto vinculativo da 

assembleia-geral de acionistas. As 

sociedades só devem pagar uma 

remuneração aos seus administradores que 

seja conforme com uma política de 

remuneração submetida a votação na 

assembleia-geral de acionistas. Qualquer 

alteração dessa política deve ser submetida 

a votação em assembleia-geral de 

acionistas e a política deve ser submetida 

a aprovação em assembleia-geral, pelo 

menos, a cada três anos. 

As sociedades podem, em caso de 

recrutamento de novos membros para o 

conselho de administração, decidir pagar 

uma remuneração a um determinado 

administrador que não cumpra a política 

aprovada, desde que o pacote de 

remuneração desse administrador tenha 

recebido aprovação prévia dos acionistas 

com base nas informações referidas no n.º 

3. A remuneração pode ser concedida a 

título provisório, na pendência da 

aprovação pelos acionistas. 

Os Estados-Membros podem prever que 

as votações da assembleia-geral sobre a 

política de remuneração são de natureza 

consultiva, na condição de ser submetida 

a votação uma política revista na 

assembleia-geral seguinte, caso a 

assembleia-geral vote contra a política de 

remuneração. 
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 Caso nenhuma política de remuneração 

tenha sido aplicada anteriormente e os 

acionistas rejeitem o projeto de política 

que lhes foi apresentado, a sociedade pode 

remunerar os seus administradores em 

conformidade com as práticas existentes 

enquanto reformula o projeto e por um 

período não superior a um ano antes de o 

projeto ser adotado. 

 Nos casos em que existe uma política de 

remuneração adotada e os acionistas 

rejeitam o projeto de política que lhes foi 

apresentado em conformidade com o 

disposto no primeiro parágrafo, a 

sociedade pode, durante a reformulação 

do projeto e por um período não superior 

a um ano até o projeto ser adotado, pagar 

uma remuneração aos seus 

administradores em conformidade com a 

política de remuneração em vigor. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a política seja clara, compreensível e 

conforme com a estratégia empresarial, os 

objetivos, os valores e os interesses a longo 

prazo da sociedade, e que inclua medidas 

destinadas a evitar conflitos de interesses. 

2. A política deve ser clara, compreensível 

e conforme com a estratégia empresarial, 

os objetivos, os valores e os interesses a 

longo prazo da sociedade, e incluir 

medidas destinadas a evitar conflitos de 

interesses. 

3. A política deve incluir uma explicação 

da forma como contribui para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade. Deve definir critérios 

claros para a atribuição da remuneração 

fixa e variável, incluindo todos os 

benefícios, independentemente da sua 

forma. 

3. A política deve incluir uma explicação 

da forma como contribui para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade. Deve definir critérios 

claros para a atribuição da remuneração 

fixa e variável, incluindo todos os bónus e 

todos os benefícios, independentemente da 

sua forma. 

A política deve indicar claramente os 

montantes máximos de remuneração total 

que podem ser atribuídos e a proporção 

relativa correspondente às diferentes 

componentes da remuneração fixa e 

variável. Deve explicar a forma como as 

condições de emprego e remuneração dos 

empregados da empresa foram tomadas em 

consideração no estabelecimento da 

própria política ou da remuneração dos 

administradores, explicando os rácios 

entre a remuneração média desses 

A política deve indicar a proporção relativa 

adequada correspondente às diferentes 

componentes da remuneração fixa e 

variável. Deve explicar a forma como as 

condições de emprego e remuneração dos 

empregados da empresa foram tomadas em 

consideração no estabelecimento da 

própria política ou da remuneração dos 

administradores. 
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mesmos administradores e a remuneração 

média dos empregados a tempo completo 

que desempenham outras funções, bem 

como as razões pelas quais esse rácio é 

considerado apropriado. A política pode 

excecionalmente não apresentar um rácio 

específico, se existirem circunstâncias 

excecionais. Nesse caso, deve ser 

apresentada uma explicação para a não 

apresentação desse rácio e indicadas as 

medidas adotadas para garantir o mesmo 

efeito. 

No que respeita à remuneração variável, a 

política deve indicar os critérios 

financeiros e não financeiros a utilizar e 

explicar de que modo contribuem para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade, bem como os métodos 

a aplicar para determinar em que medida os 

critérios de desempenho foram cumpridos. 

Deve especificar os períodos de 

diferimento, os prazos de aquisição de 

direitos no que respeita à remuneração 

baseada em ações e a conservação das 

mesmas após a aquisição de direitos 

fornecer informações sobre a possibilidade 

de a empresa solicitar a restituição de uma 

remuneração variável. 

No que respeita à remuneração variável, a 

política deve indicar os critérios 

financeiros e não financeiros a utilizar e 

explicar de que modo contribuem para a 

sustentabilidade e os interesses a longo 

prazo da sociedade, bem como os métodos 

a aplicar para determinar em que medida os 

critérios de desempenho foram cumpridos. 

Deve especificar os períodos de 

diferimento, os prazos de aquisição de 

direitos no que respeita à remuneração 

baseada em ações e a conservação das 

mesmas após a aquisição de direitos 

fornecer informações sobre a possibilidade 

de a empresa solicitar a restituição de uma 

remuneração variável. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que, se for caso disso, os critérios também 

tenham em conta os programas 

relacionados com a responsabilidade 

social das empresas e os resultados 

obtidos relativamente a esta matéria. Os 

Estados-Membros devem assegurar que o 

valor das ações não seja uma componente 

decisiva dos critérios de desempenho 

financeiro. Os Estados-Membros 

asseguram que a remuneração com base 

em ações não represente a parte mais 

substancial da remuneração variável dos 

administradores. 

A política deve indicar as principais 

cláusulas dos contratos dos 

administradores, incluindo a respetiva 

duração, períodos de pré-aviso aplicáveis e 

A política deve indicar as principais 

cláusulas dos contratos dos 

administradores, incluindo a respetiva 

duração, os períodos de pré-aviso 
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pagamentos associados à cessação dos 

contratos. 

aplicáveis e os termos de cessação e os 

pagamentos associados à cessação dos 

contratos, bem como as características dos 

regimes complementares de pensões ou de 

reforma antecipada. Sempre que a 

legislação nacional autorize as sociedades 

cheguem a acordo com administradores 

sem contrato, a política deve indicar as 

principais cláusulas dos contratos dos 

administradores, incluindo a respetiva 

duração, os períodos de pré-aviso 

aplicáveis e os termos de cessação e os 

pagamentos associados à cessação dos 

contratos, bem como as características 

dos regimes complementares de pensões 

ou de reforma antecipada. 

 A política deve especificar os 

procedimentos da sociedade para a 

determinação da remuneração dos 

administradores, nomeadamente o papel e 

o funcionamento do comité de 

remuneração. 

 Os Estados-Membros devem velar por que 

os acionistas relevantes, em particular os 

empregados, possam exprimir, por 

intermédio dos seus representantes, o seu 

parecer sobre a política de remuneração, 

antes de esta ser submetida a votação dos 

acionistas. 

A política deve explicar o processo de 

tomada de decisões que conduziu à sua 

determinação. Se a política for revista, 

deve ser apresentada uma explicação de 

todas as alterações significativas e da 

forma como as opiniões dos acionistas 

relativamente à política e aos relatórios de 

anos anteriores foram tidas em conta. 

A política deve explicar o processo 

específico de tomada de decisões que 

conduziu à sua determinação. Se a política 

for revista, deve ser apresentada uma 

explicação de todas as alterações 

significativas e da forma como as votações 

e as opiniões dos acionistas relativamente à 

política e aos relatórios, pelo menos, dos 

três anos anteriores consecutivos foram 

tidas em conta. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no seguimento da aprovação pelos 

acionistas, a política seja imediatamente 

tornada pública e disponibilizada no sítio 

Web da sociedade, pelo menos enquanto 

for aplicável. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no seguimento da aprovação pelos 

acionistas, a política seja imediatamente 

tornada pública e disponibilizada 

gratuitamente no sítio Web da sociedade, 

pelo menos enquanto for aplicável. 
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Texto da Comissão Alteração 

  

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a sociedade elabore um relatório sobre 

as remunerações claro e compreensível, 

que proporcione uma visão abrangente das 

remunerações individualmente atribuídas 

aos administradores no último exercício, 

incluindo todos os benefícios 

independentemente da forma que assumam 

e abrangendo tanto os administradores 

recentemente recrutados como os antigos 

administradores. Deve, quando aplicável, 

conter todos os seguintes elementos: 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a sociedade elabore um relatório sobre 

as remunerações claro e compreensível, 

que proporcione uma visão abrangente das 

remunerações individualmente atribuídas, 

em conformidade com a política de 

remuneração prevista no artigo 9.º-A, aos 

administradores no último exercício, 

incluindo todos os benefícios 

independentemente da forma que assumam 

e abrangendo tanto os administradores 

recentemente recrutados como os antigos 

administradores. Deve, quando aplicável, 

conter todos os seguintes elementos: 

(a) A remuneração total atribuída ou paga, 

discriminada pelos diferentes 

componentes, a proporção relativa da 

remuneração fixa e da remuneração 

variável e uma explicação do modo como a 

remuneração total está associada ao 

desempenho dos administradores a longo 

prazo e informação sobre a aplicação dos 

critérios de desempenho. 

(a) A remuneração total atribuída, paga ou 

devida, discriminada pelos diferentes 

componentes, a proporção relativa da 

remuneração fixa e da remuneração 

variável e uma explicação do modo como a 

remuneração total está associada ao 

desempenho dos administradores a longo 

prazo e informação sobre a aplicação dos 

critérios de desempenho financeiro e não 

financeiro. 

 (a-A) O rácio entre a remuneração média 

atribuída, paga ou devida a 

administradores executivos e a 
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remuneração média dos empregados 

durante o último exercício financeiro, 

devendo a remuneração dos 

trabalhadores a tempo parcial ser incluída 

em termos equivalentes a tempo completo; 

(b) A evolução relativa da remuneração 

dos administradores ao longo dos três 

últimos exercícios e a sua relação com a 

evolução do valor da sociedade e da 

remuneração média dos seus empregados a 

tempo completo que não os 

administradores; 

(b) A evolução relativa da remuneração 

dos administradores executivos ao longo 

dos três últimos exercícios, a sua relação 

com a evolução do desempenho geral da 

sociedade e da remuneração média dos 

seus empregados no mesmo período; 

(c) Qualquer remuneração recebida pelos 

administradores da sociedade proveniente 

de qualquer sociedade pertencente ao 

mesmo grupo; 

(c) Qualquer remuneração recebida pelos 

administradores da sociedade, ou por 

pagar, proveniente de qualquer sociedade 

pertencente ao mesmo grupo; 

(d) O número de ações e de opções sobre 

ações concedidas ou oferecidas, bem como 

as principais condições para o exercício 

dos direitos, incluindo o preço e a data 

desse exercício e qualquer alteração dessas 

condições; 

(d) O número de ações e de opções sobre 

ações concedidas ou oferecidas, bem como 

as principais condições para o exercício 

dos direitos, incluindo o preço e a data 

desse exercício e qualquer alteração dessas 

condições; 

(e) Informação sobre a utilização da 

possibilidade de solicitar a restituição de 

uma remuneração variável; 

(e) Informação sobre a utilização da 

possibilidade de solicitar a restituição de 

uma remuneração variável; 

(f) Informações sobre a forma como foi 

estabelecida a remuneração dos 

administradores, incluindo o papel do 

comité de remuneração. 

(f) Informações sobre a forma como foi 

estabelecida a remuneração dos 

administradores, incluindo o papel do 

comité de remuneração. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que o direito à privacidade das pessoas 

singulares é protegido em conformidade 

com a Diretiva 95/46/CE no que se refere 

ao tratamento dos dados pessoais dos 

administradores. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 

que o direito à privacidade das pessoas 

singulares é protegido em conformidade 

com a Diretiva 95/46/CE no que se refere 

ao tratamento dos dados pessoais dos 

administradores. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto, durante a assembleia-geral anual, 

relativamente ao relatório sobre as 

remunerações do exercício anterior. 

Sempre que os acionistas votem contra o 

relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve explicar no relatório 

seguinte se, e em caso afirmativo de que 

modo, o voto dos acionistas foi tido em 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os acionistas disponham de direito de 

voto consultivo, durante a assembleia-geral 

anual, relativamente ao relatório sobre as 

remunerações do exercício anterior. 

Sempre que os acionistas votem contra o 

relatório sobre as remunerações, a 

sociedade deve, se necessário, encetar um 

diálogo com os acionistas a fim de 

identificar os motivos da rejeição. A 
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conta. sociedade deve explicar no relatório 

seguinte de que modo o voto dos acionistas 

foi tido em conta. 

 Os Estados-Membros devem velar por que 

os acionistas relevantes, em particular os 

empregados, possam exprimir, por 

intermédio dos seus representantes, o seu 

parecer acerca do relatório sobre as 

remunerações, antes de este ser submetido 

a votação dos acionistas. 

 3-A. As disposições em matéria de 

remuneração do presente artigo e do 

artigo 9.º-A aplicam-se sem prejuízo dos 

sistemas nacionais de formação de 

salários dos trabalhadores e, se for caso 

disso, das disposições nacionais relativas 

à representação dos trabalhadores nos 

conselhos de administração. 

4. A Comissão deve ser habilitada a adotar 

atos de execução para especificar a 

apresentação padronizada das informações 

referidas no n.º 1 do presente artigo. Esses 

atos de execução são adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 14.º-A, n.º 2. 

4. A fim de assegurar a aplicação 

uniforme do presente artigo, a Comissão 

deve ser habilitada a adotar atos delegados 

nos termos do artigo 1.º-A para especificar 

a apresentação padronizada das 

informações referidas no n.º 1 do presente 

artigo. 

Or. en 

 

 


