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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à divulgação de informações 
relacionadas com investimentos 
sustentáveis e riscos em matéria de 
sustentabilidade e que altera a 
Diretiva (UE) 2016/2341

relativo à divulgação de informações 
relacionadas com os riscos e o impacto em 
matéria de sustentabilidade dos 
investimentos e que altera a 
Diretiva (UE) 2016/2341

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Um objetivo comum da 
Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho32, da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, da 
Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho34, da Diretiva 
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho35, da Diretiva (UE) 2016/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36, da 
Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho37, do 
Regulamento (UE) n.º 345/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 e do 
Regulamento (UE) n.º 346/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39

(2) Um objetivo comum da 
Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho32, da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, da 
Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho34, da Diretiva 
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho35, da Diretiva (UE) 2016/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36, da 
Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho37, do 
Regulamento (UE) n.º 345/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 e do 
Regulamento (UE) n.º 346/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39
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consiste em promover o acesso à atividade, 
bem como o respetivo exercício, dos 
organismos de investimento coletivo em
valores mobiliários (OICVM), dos gestores 
de fundos de investimento alternativos 
(GFIA), das empresas de seguros, das 
empresas de investimento, dos mediadores 
de seguros, das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais 
(IRPPP), dos gestores de fundos de capital 
de risco qualificados (gestores de 
EuVECA) e dos gestores de fundos de 
empreendedorismo social qualificados 
(gestores de EuSEF). Essas diretivas e 
regulamentos asseguram uma proteção 
mais uniforme dos investidores finais e 
tornam mais fácil para os mesmos 
beneficiarem de um vasto leque de 
produtos e serviços financeiros, e, 
simultaneamente, preveem regras que 
permitem aos investidores tomar decisões 
de investimento informadas. Embora esses 
objetivos tenham sido, em grande medida, 
alcançados, a divulgação de informações 
aos investidores finais sobre a integração 
dos riscos em matéria de sustentabilidade e 
dos objetivos de investimento sustentável 
nos processos de tomada de decisões de 
investimento por sociedades gestoras de 
OICVM, GFIA, empresas de seguros, 
empresas de investimento que prestam 
serviços de gestão de carteiras, IRPPP, 
prestadores de planos de pensões, gestores 
de EuVECA e gestores de EuSEF 
(intervenientes no mercado financeiro) e a 
divulgação de informações aos investidores 
finais sobre a integração dos riscos em 
matéria de sustentabilidade em processos 
de aconselhamento por mediadores de 
seguros que prestam aconselhamento em 
matéria de seguros no que se refere a 
produtos de investimento com base em 
seguros e empresas de investimento que 
prestam serviços de consultoria de 
investimento (consultores financeiros) não 
estão suficientemente desenvolvidas, uma 
vez que tal divulgação de informações 
ainda não está sujeita a requisitos 

consiste em promover o acesso à atividade, 
bem como o respetivo exercício, dos 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM), dos gestores 
de fundos de investimento alternativos 
(GFIA), das empresas de seguros, das 
empresas de investimento, dos mediadores 
de seguros, das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais 
(IRPPP), dos gestores de fundos de capital 
de risco qualificados (gestores de 
EuVECA) e dos gestores de fundos de 
empreendedorismo social qualificados 
(gestores de EuSEF). Essas diretivas e 
regulamentos asseguram uma proteção 
mais uniforme dos investidores finais e 
tornam mais fácil para os mesmos 
beneficiarem de um vasto leque de 
produtos e serviços financeiros, e, 
simultaneamente, preveem regras que 
permitem aos investidores tomar decisões 
de investimento informadas. Embora esses 
objetivos tenham sido, em grande medida, 
alcançados, a divulgação de informações 
sobre o impacto e a integração dos riscos 
em matéria de sustentabilidade e dos 
objetivos de investimento sustentável nos 
processos de tomada de decisões de 
investimento por sociedades gestoras de 
OICVM, GFIA, empresas de seguros, 
empresas de investimento que prestam 
serviços de gestão de carteiras, IRPPP, 
prestadores de planos de pensões, gestores 
de EuVECA e gestores de EuSEF 
(intervenientes no mercado financeiro) e a 
divulgação de informações aos investidores 
finais sobre a integração dos riscos em 
matéria de sustentabilidade em processos 
de aconselhamento por mediadores de 
seguros que prestam aconselhamento em 
matéria de seguros no que se refere a 
produtos de investimento com base em 
seguros e empresas de investimento que 
prestam serviços de consultoria de 
investimento (consultores financeiros) não 
estão suficientemente desenvolvidas, uma 
vez que tal divulgação de informações 
ainda não está sujeita a indicadores e
requisitos harmonizados. Para cumprirem 
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harmonizados. as suas obrigações de diligência devida 
em relação ao impacto e aos riscos em 
matéria de sustentabilidade, os próprios 
participantes no mercado financeiro 
carecem da divulgação de informações 
fiáveis, comparáveis e harmonizadas por 
parte das sociedades participadas. 
Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho39a estabelece 
obrigações no domínio dos requisitos 
contabilísticos e de  divulgação das 
empresas. Por conseguinte, essa Diretiva 
deve ser atualizada de modo a incluir a 
divulgação integrada de dados auditados 
sobre o impacto e os riscos em matéria de 
sustentabilidade, a fim de responder à 
crescente necessidade de integrar 
considerações relativas à sustentabilidade 
na estratégia e na gestão dos riscos das 
empresas.

__________________ __________________

Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 335 
de 17.12.2009, p. 1).

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 335 
de 17.12.2009, p. 1).

34 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
8 de junho de 2011, relativa aos gestores de 
fundos de investimento alternativos 
(JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

34 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
8 de junho de 2011, relativa aos gestores de 
fundos de investimento alternativos 
(JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

35 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014, relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a 
Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 

35 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014, relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a 
Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 
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de 12.6.2014, p. 349). de 12.6.2014, p. 349).

36 Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição 
de seguros (JO L 26 de 2.2.2016, p. 19).

36 Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição 
de seguros (JO L 26 de 2.2.2016, p. 19).

37 Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
14 de dezembro de 2016, relativa às 
atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais (IRPPP) (JO L 354 
de 23.12.2016, p. 37).

37 Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
14 de dezembro de 2016, relativa às 
atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais (IRPPP) (JO L 354 
de 23.12.2016, p. 37).

38 Regulamento (UE) n.º 345/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril de 2013, relativo aos fundos 
europeus de capital de risco (JO L 115 
de 25.4.2013, p. 1).

38 Regulamento (UE) n.º 345/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril de 2013, relativo aos fundos 
europeus de capital de risco (JO L 115 
de 25.4.2013, p. 1).

39 Regulamento (UE) n.º 346/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril de 2013, relativo aos fundos 
europeus de empreendedorismo social 
(JO L 115 de 25.4.2013, p. 18).

39 Regulamento (UE) n.º 346/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril de 2013, relativo aos fundos 
europeus de empreendedorismo social 
(JO L 115 de 25.4.2013, p. 18).

39-A Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a 
Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Na ausência de regras 
harmonizadas da União sobre a divulgação 
aos investidores finais de informações 
relacionadas com a sustentabilidade, é 
provável que continuem a ser adotadas 

(3) Na ausência de regras 
harmonizadas da União sobre a divulgação 
pelos emitentes e investidores de 
informações relacionadas com a 
sustentabilidade, é provável que continuem 
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medidas divergentes a nível nacional e que 
possam persistir diferentes abordagens em 
diferentes setores de serviços financeiros. 
Tais medidas e abordagens divergentes 
continuariam a causar distorções da 
concorrência significativas, resultantes de 
diferenças significativas nas regras de 
divulgação aplicáveis. Além disso, uma 
evolução paralela de práticas de mercado 
baseadas em prioridades comerciais, que 
produzem resultados divergentes, causa, 
atualmente, uma maior fragmentação do 
mercado e pode mesmo agravar ainda mais 
o funcionamento do mercado interno no 
futuro. Normas divergentes em matéria de 
divulgação e práticas baseadas no mercado 
dificultam muito a comparação entre 
diferentes produtos e serviços financeiros, 
criam condições de concorrência desiguais 
entre estes produtos e serviços e entre 
canais de distribuição e criam obstáculos 
adicionais ao mercado interno. Tais 
divergências podem igualmente ser 
confusas para os investidores finais e 
distorcer as suas decisões de investimento. 
Ao assegurar a observância do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas, é 
provável que os Estados-Membros adotem 
medidas nacionais divergentes, podendo 
criar obstáculos ao bom funcionamento do 
mercado interno e ser prejudicial para os 
intervenientes no mercado financeiro e os 
consultores financeiros. Além disso, a 
ausência de regras harmonizadas em 
matéria de transparência dificulta uma 
comparação efetiva dos diferentes produtos 
e serviços financeiros em diferentes 
Estados-Membros por parte dos 
investidores finais no que se refere aos 
seus riscos ambientais, sociais e de 
governo e aos objetivos de investimento 
sustentável. Por conseguinte, é necessário 
eliminar os obstáculos que se colocam ao 
funcionamento do mercado interno e 
prevenir prováveis obstáculos no futuro.

a ser adotadas medidas divergentes a nível 
nacional e que possam persistir diferentes 
abordagens em diferentes setores de 
serviços financeiros. Tais medidas e 
abordagens divergentes continuariam a 
causar distorções da concorrência 
significativas, resultantes de diferenças 
significativas nas regras de divulgação 
aplicáveis. Além disso, uma evolução 
paralela de práticas de mercado baseadas 
em prioridades comerciais, que produzem 
resultados divergentes, causa, atualmente, 
uma maior fragmentação do mercado e 
pode mesmo agravar ainda mais o 
funcionamento do mercado interno no 
futuro. Normas divergentes em matéria de 
divulgação, práticas baseadas no mercado e 
a ausência de um conjunto harmonizado 
de indicadores dificultam muito a 
comparação entre diferentes produtos e 
serviços financeiros, criam condições de 
concorrência desiguais entre estes produtos 
e serviços e entre canais de distribuição e 
criam obstáculos adicionais ao mercado 
interno. Tais divergências podem 
igualmente ser confusas para os 
investidores finais e distorcer as suas 
decisões de investimento. Ao assegurar a 
observância do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas, é provável que os 
Estados-Membros adotem medidas 
nacionais divergentes, podendo criar 
obstáculos ao bom funcionamento do 
mercado interno e ser prejudicial para os 
intervenientes no mercado financeiro e os 
consultores financeiros. Além disso, a 
ausência de regras e indicadores 
harmonizados em matéria de transparência 
dificulta uma comparação efetiva das 
empresas participadas subjacentes e dos 
diferentes produtos e serviços financeiros 
em diferentes Estados-Membros por parte 
dos investidores no que se refere ao seu 
impacto e aos seus riscos ambientais, 
sociais e de governação e às metas de 
investimento sustentável. Por conseguinte, 
é necessário eliminar os obstáculos que se 
colocam ao funcionamento do mercado 
interno e prevenir prováveis obstáculos no 
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futuro.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de assegurar uma aplicação 
coerente do presente regulamento e que as 
obrigações de divulgação estabelecidas no 
presente regulamento são cumpridas de 
forma clara e coerente pelos intervenientes 
no mercado financeiro, é necessário 
estabelecer uma definição harmonizada de 
«investimentos sustentáveis».

(4) A fim de assegurar uma aplicação 
coerente do presente regulamento e que as 
obrigações de divulgação estabelecidas no 
presente regulamento são cumpridas de 
forma clara e coerente pelos intervenientes 
no mercado financeiro, é necessário 
estabelecer uma definição harmonizada de 
«investimentos sustentáveis» e de «riscos 
em matéria de sustentabilidade» baseada 
num conjunto de indicadores 
harmonizado. Embora centradas nos 
riscos significativos, essa definição deve 
ser suficientemente prospetiva para ter em 
devida conta os riscos emergentes.

Justificação

São necessárias definições claras e indicadores harmonizados para garantir a segurança 
jurídica e um nível mínimo de coerência entre as autoridades nacionais e os intervenientes no 
mercado, bem como para evitar a fragmentação do mercado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma vez que os índices de 
referência em matéria de sustentabilidade 
servem como pontos de referência 
normalizados em relação aos quais os 
investimentos sustentáveis são aferidos, os 
investidores finais devem ser informados, 
através da divulgação de informações pré-
contratuais, sobre a adequação do índice 
designado, nomeadamente o alinhamento 

(6) Uma vez que os índices de 
referência em matéria de sustentabilidade 
servem como pontos de referência 
normalizados em relação aos quais os 
investimentos sustentáveis são aferidos, os 
investidores finais devem ser informados, 
através da divulgação de informações pré-
contratuais, sobre a adequação do índice 
designado, nomeadamente o alinhamento 
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desse índice com o objetivo de 
investimento sustentável. Os intervenientes 
no mercado financeiro devem igualmente 
divulgar as razões da existência de 
diferentes ponderações e componentes do 
índice designado em comparação com um 
índice de mercado alargado. Para continuar 
a promover a transparência, os 
intervenientes no mercado financeiro 
devem igualmente indicar onde é possível 
encontrar a metodologia utilizada para o 
cálculo do índice designado e do índice de 
mercado alargado, para que os investidores 
finais disponham das informações 
necessárias sobre a forma como os ativos 
subjacentes dos índices foram selecionados 
e ponderados, os ativos que foram 
excluídos e por que razão, a forma como os 
impactos em matéria de sustentabilidade 
dos ativos subjacentes foram medidos ou 
as fontes de dados que foram utilizadas. 
Tal divulgação de informações deve 
permitir uma comparação eficaz e 
contribuir para desenvolver uma perceção 
correta dos investimentos favoráveis à 
sustentabilidade. Caso não tenha sido 
designado nenhum índice como índice de 
referência, os intervenientes no mercado 
financeiro devem explicar a forma como o 
objetivo de investimento sustentável é 
alcançado.

desse índice com o objetivo de 
investimento sustentável. Os intervenientes 
no mercado financeiro devem igualmente 
divulgar as razões da existência de 
diferentes ponderações e componentes do 
índice designado em comparação com um 
índice de mercado alargado. Para continuar 
a promover a transparência, os 
intervenientes no mercado financeiro 
devem igualmente indicar onde é possível 
encontrar a metodologia utilizada para o 
cálculo do índice designado e do índice de 
mercado alargado, para que os investidores 
finais disponham das informações 
necessárias sobre a forma como os ativos 
subjacentes dos índices foram selecionados 
e ponderados, os ativos que foram 
excluídos e por que razão, a forma como os 
impactos em matéria de sustentabilidade 
dos ativos subjacentes foram medidos ou 
as fontes de dados que foram utilizadas. 
Tal divulgação de informações, baseada 
num conjunto de indicadores 
harmonizado, deve permitir uma 
comparação eficaz e contribuir para 
desenvolver uma perceção correta dos 
investimentos favoráveis à 
sustentabilidade. Caso não tenha sido 
designado nenhum índice como índice de 
referência, os intervenientes no mercado 
financeiro devem explicar a forma como o 
objetivo de investimento sustentável é 
alcançado.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Sempre que um produto ou serviço 
financeiro seja constituído por 
obrigações, contratos diferenciais, 
derivados ou outros instrumentos 
baseados no valor de ativos subjacentes, é 
necessário que a nota informativa indique 
claramente a relação entre a realização 
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dos objetivos de sustentabilidade e o valor 
dos ativos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de aumentar a transparência 
e informar os investidores finais, o acesso 
às informações sobre a forma como os 
riscos em matéria de sustentabilidade são 
integrados pelos intervenientes no mercado 
financeiro nos processos de tomada de 
decisões de investimento e pelos 
consultores financeiros nos processos de 
aconselhamento deve ser regulado, de 
modo a exigir que essas entidades 
mantenham essas informações nos seus 
sítios Web.

(8) A fim de aumentar a transparência 
e a comparabilidade e informar os 
investidores, o acesso às informações sobre 
a forma como o impacto em matéria de 
sustentabilidade é tido em conta e como os 
riscos em matéria de sustentabilidade são 
integrados pelos intervenientes no mercado 
financeiro nos processos de tomada de 
decisões de investimento e pelos 
consultores financeiros nos processos de 
aconselhamento deve ser regulado, de 
modo a exigir que essas entidades 
mantenham essas informações nos seus 
sítios Web.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os atuais requisitos de divulgação 
estabelecidos pela legislação da União não 
preveem a divulgação de todas as 
informações necessárias para informar 
devidamente os investidores finais sobre o 
impacto dos seus investimentos em matéria 
de sustentabilidade . Por conseguinte, é 
adequado estabelecer requisitos de 
divulgação mais específicos no que diz 
respeito aos investimentos sustentáveis. 
Por exemplo, o impacto global dos 
produtos financeiros em matéria de 
sustentabilidade deve ser comunicado 
regularmente através de indicadores 
pertinentes para o objetivo de investimento 

(9) Os atuais requisitos de divulgação 
estabelecidos pela legislação da União não 
preveem a divulgação de todas as 
informações necessárias para informar 
devidamente os investidores finais sobre o 
impacto dos seus investimentos em matéria 
de sustentabilidade . Por conseguinte, é 
adequado estabelecer requisitos de 
divulgação mais específicos no que diz 
respeito aos investimentos sustentáveis. 
Por exemplo, o impacto global relacionado 
com a sustentabilidade dos produtos 
financeiros deve ser comunicado 
regularmente através de um conjunto 
harmonizado de indicadores pertinentes 
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sustentável escolhido. Caso tenha sido 
designado um índice adequado como 
índice de referência, essas informações 
devem igualmente ser fornecidas para o 
índice designado e para um índice de 
mercado alargado para permitir a 
comparação. As informações sobre os 
componentes do índice designado e do 
índice de mercado alargado, juntamente 
com as suas ponderações, devem 
igualmente ser divulgadas, a fim de 
fornecer mais informações sobre a forma 
como os objetivos de investimento 
sustentável são alcançados. Sempre que os 
gestores de EuSEF disponibilizem 
informações sobre o impacto social 
positivo visado por um determinado fundo, 
os resultados sociais globais alcançados e 
os métodos conexos utilizados em 
conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 346/2013, podem, 
nos casos pertinentes, utilizar estas 
informações para efeitos da divulgação de 
informações ao abrigo do presente 
regulamento.

para a meta de investimento sustentável 
escolhida. Caso tenha sido designado um 
índice adequado como índice de referência, 
essas informações devem igualmente ser 
fornecidas para o índice designado e para 
um índice de mercado alargado para 
permitir a comparação. As informações 
sobre os componentes do índice designado 
e do índice de mercado alargado, 
juntamente com as suas ponderações, 
devem igualmente ser divulgadas, a fim de 
fornecer mais informações sobre a forma 
como os objetivos de investimento 
sustentável são alcançados. Sempre que os 
gestores de EuSEF disponibilizem 
informações sobre o impacto social 
positivo visado por um determinado fundo, 
os resultados sociais globais alcançados e 
os métodos conexos utilizados em 
conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 346/2013, podem, 
nos casos pertinentes, utilizar estas 
informações para efeitos da divulgação de 
informações ao abrigo do presente 
regulamento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho40

impõe obrigações de transparência no que 
diz respeito aos aspetos sociais, ambientais 
e de governo das sociedades na 
comunicação de informações não 
financeiras. O formato e a apresentação 
estabelecidos por essas diretivas não são, 
no entanto, adequados para utilização 
direta pelos intervenientes no mercado 
financeiro e consultores financeiros nas 
suas relações com os investidores finais. 
Os intervenientes no mercado financeiro e 
consultores financeiros devem ter a opção 
de utilizar as informações constantes dos

(10) A Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho40

impõe obrigações de transparência no que 
diz respeito aos aspetos sociais, ambientais 
e de governo das sociedades na 
comunicação de informações não 
financeiras. O formato e a apresentação 
estabelecidos por essas diretivas não são, 
no entanto, adequados para utilização 
direta pelos intervenientes no mercado 
financeiro e consultores financeiros nas 
suas relações com os investidores finais. 
Os intervenientes no mercado financeiro,
os consultores financeiros e as empresas 
cotadas em bolsa devem divulgar
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relatórios de gestão e das demonstrações 
não financeiras em conformidade com a 
Diretiva 2013/34/UE para efeitos do 
presente regulamento, nos casos 
pertinentes.

informações sobre o impacto e os riscos 
ambientais, sociais e de governação da 
sociedade nos relatórios de gestão anuais e 
nas demonstrações não financeiras em 
conformidade com a Diretiva 2013/34/UE,
para efeitos do presente regulamento.

__________________ __________________

40 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho (JO L 182 
de 29.6.2013, p. 19).

40 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho (JO L 182 
de 29.6.2013, p. 19).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Autoridade Bancária Europeia 
(«EBA»), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma («EIOPA») e a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados («ESMA») (coletivamente 
denominadas «ESA»), instituídas pelo 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho41, pelo 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43, 
devem, respetivamente, através do Comité 
Conjunto, desenvolver normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem melhor 
os pormenores da apresentação e do 
conteúdo das informações sobre os 
objetivos de investimento sustentável a 
divulgar nos documentos pré-contratuais, 
relatórios periódicos e sítios Web dos 

(13) A Autoridade Bancária Europeia 
(«EBA»), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma («EIOPA») e a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados («ESMA») (coletivamente 
denominadas «ESA»), instituídas pelo 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, pelo 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
devem, respetivamente, através do Comité 
Conjunto, desenvolver normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem melhor 
os pormenores da apresentação e do 
conteúdo das informações sobre o impacto 
e os riscos em matéria de sustentabilidade 
de investimentos a divulgar nos 
documentos pré-contratuais, relatórios 
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intervenientes no mercado financeiro, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 e do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. A 
Comissão deve estar habilitada a adotar 
essas normas técnicas de regulamentação.

integrados periódicos e anuais e sítios 
Web dos intervenientes no mercado 
financeiro, em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 e do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. A 
Comissão deve estar habilitada a adotar 
essas normas técnicas de regulamentação.

__________________ __________________

41 Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/78/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

41 Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/78/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

42 Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), 
altera a Decisão n.º 716/2009/CE e revoga 
a Decisão 2009/79/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

42 Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), 
altera a Decisão n.º 716/2009/CE e revoga 
a Decisão 2009/79/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

43 Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/77/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

43 Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/77/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As regras de divulgação 
estabelecidas no presente regulamento 
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completam a introdução de um quadro 
global e obrigatório do dever de diligência 
para todos os intervenientes no mercado, 
tanto sociedades investidoras como 
participadas, incluindo uma componente 
de dever de cuidado, que deverá ser 
plenamente estabelecido durante um 
período de transição, tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade, em 
conformidade com as orientações da 
OCDE sobre o dever de diligência, e com 
base na resolução do Parlamento 
Europeu, de 29 de maio de 2018, sobre 
finanças sustentáveis, que insta à adoção 
de um quadro obrigatório do dever de 
diligência.

Justificação

O reforço do quadro do dever de diligência para os participantes no mercado financeiro 
ajuda os investidores a evitar eventuais impactos negativos dos seus investimentos na 
sociedade e no ambiente, bem como riscos financeiros e em termos de reputação, a responder 
às expetativas dos seus clientes e beneficiários e a considerar os riscos para além da 
perspetiva financeira dos deveres dos seus investidores.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma vez que os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente o 
reforço da proteção dos investidores finais
e a melhoria da divulgação de informações 
aos mesmos, nomeadamente nos casos de 
aquisições transfronteiras para 
investidores finais, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros, mas podem ser mais bem 
realizados a nível da União em virtude da 
necessidade de estabelecer requisitos de 
divulgação uniformes a nível da União, a 
União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

(18) Uma vez que os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente o 
reforço da informação dos investidores e a 
melhoria da divulgação de informações aos 
mesmos, bem como o apoio aos 
participantes no mercado financeiro, aos 
consultores de investimento e às 
sociedades cotadas em bolsa para 
integrarem os riscos ambientais, sociais e 
de governação nas respetivas estratégias 
de investimento e nas decisões do 
conselho de administração da sociedade, 
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros, mas podem ser 
mais bem realizados a nível da União em 
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Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos,

virtude da necessidade de estabelecer 
requisitos de divulgação uniformes a nível 
da União, a União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos,

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para cumprirem as suas 
obrigações de diligência devida em 
relação ao impacto e aos riscos em 
matéria de sustentabilidade, os 
participantes no mercado financeiro 
carecem da divulgação de informações 
fiáveis, comparáveis e harmonizadas por 
parte das sociedades participadas. Por 
conseguinte, os requisitos de divulgação 
estabelecidos no presente regulamento 
devem aplicar-se às sociedades cotadas 
em bolsa após um período de transição de 
18 meses a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento. Nesse sentido, a 
Comissão deve examinar a necessidade de 
alterar a Diretiva 2013/34/UE em 
conformidade.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
de transparência harmonizadas a aplicar 
pelos intervenientes no mercado financeiro, 
mediadores de seguros que prestam 

O presente regulamento estabelece regras 
de transparência harmonizadas a aplicar 
pelos intervenientes no mercado financeiro, 
mediadores de seguros que prestam 
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aconselhamento em matéria de seguros no 
que se refere a produtos de investimento 
com base em seguros (IBIP) e empresas de 
investimento que prestam consultoria de 
investimento no que se refere à integração 
dos riscos em matéria de sustentabilidade 
no processo de tomada de decisões de 
investimento ou no processo de 
aconselhamento, bem como à transparência 
dos produtos financeirosque visam 
investimentos sustentáveis, 
nomeadamente a redução das emissões de 
carbono.

aconselhamento em matéria de seguros no 
que se refere a produtos de investimento 
com base em seguros (IBIP), empresas de 
investimento que prestam consultoria de 
investimento e sociedades cotadas em 
bolsa sobre a forma de integrar os riscos e 
o impacto em matéria de sustentabilidade 
no processo de tomada de decisões de 
investimento ou no processo de 
aconselhamento, bem como à transparência 
do impacto e dos riscos em matéria de 
sustentabilidade dos produtos de 
investimento, incluindo produtos 
financeiros, sempre que significativo e 
pertinente.

Justificação

O texto jurídico deve deixar claro que os requisitos de transparência do regulamento são 
aplicáveis a todos os produtos financeiros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Sociedade cotada em bolsa», uma 
empresa abrangida pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2013/34/UE;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Um produto de reforma pan-
europeu como proposto no Regulamento 
201X/XXX1a do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 

__________________

1a Regulamento do Parlamento Europeu e 



AD\1165213PT.docx 17/31 PE628.607v01-00

PT

do Conselho relativo a um Produto 
Individual de Reforma Pan-Europeu 
(PEPP), 2017/0143 (COD).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

o) «Investimentos sustentáveis», um 
dos seguintes investimentos, ou uma 
combinação de quaisquer destes:

o) «Investimentos sustentáveis», 
produtos associados a estratégias que 
tenham por objetivo alcançar impactos 
ambientais, sociais e relacionados com a 
governação, incluindo qualquer 
combinação dos seguintes investimentos, 
desde que os objetivos de qualquer
categoria estejam em conformidade com 
os objetivos das demais categorias infra e 
não os prejudiquem significativamente:

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) investimento numa atividade 
económica que contribui para um objetivo 
de natureza ambiental, nomeadamente um 
investimento sustentável do ponto de vista 
ambiental na aceção do artigo 2.º do [SP: 
Inserir a referência ao Regulamento 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
destinado a promover o investimento 
sustentável];

i) investimento numa atividade 
económica que contribui para um objetivo 
de natureza ambiental, nomeadamente um 
investimento sustentável do ponto de vista 
ambiental na aceção do artigo 2.º do [SP: 
Inserir a referência ao Regulamento 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
destinado a promover o investimento 
sustentável], baseado em indicadores 
fundamentais da eficiência dos recursos, 
tais como a utilização de energia, a 
utilização de energias renováveis, a 
utilização de matérias-primas, a produção 
de resíduos, as emissões, as emissões de 
CO2, a utilização da água, a utilização 
dos solos e o impacto na biodiversidade;
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) investimento em empresas que 
seguem boas práticas em matéria de 
governo, e, em particular, empresas com 
estruturas de gestão, relações laborais e 
práticas de remuneração do pessoal 
relevante sãs, e boas cumpridoras das suas 
obrigações fiscais;

iii) investimento em empresas que 
seguem boas práticas em matéria de 
governo, e, em particular, empresas com 
estruturas de gestão e de dever de 
diligência, relações laborais e práticas de 
remuneração do pessoal relevante sãs, e 
boas cumpridoras das suas obrigações 
fiscais;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea s-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

s-A) «Riscos em matéria de 
sustentabilidade», os riscos financeiros ou 
não financeiros, significativos ou 
suscetíveis de o virem a ser a longo prazo, 
ligados a fatores ambientais, sociais e de 
governação, sempre que relevantes para 
uma dada abordagem de investimento;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Transparência no que diz respeito às 
políticas relativas aos riscos em matéria de 
sustentabilidade

Transparência no que diz respeito às 
políticas relativas aos riscos em matéria de 
sustentabilidade e ao impacto em matéria 
de sustentabilidade

Alteração 22

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os intervenientes no mercado 
financeiro devem publicar, nos respetivos 
sítios Web, políticas, consignadas por 
escrito, sobre a integração dos riscos em 
matéria de sustentabilidade no processo de 
tomada de decisões de investimento.

1. Os intervenientes no mercado 
financeiro devem dispor de políticas, 
consignadas por escrito, sobre a integração 
dos riscos e do impacto em matéria de 
sustentabilidade no processo de tomada de 
decisões de investimento, nomeadamente 
nos domínios da governação, da afetação 
de ativos, da estratégia de investimento, 
da gestão dos riscos, do exercício de voto 
dos acionistas e do compromisso da 
empresa, e publicar uma síntese dessas 
políticas nos respetivos sítios Web.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mediadores de seguros que 
prestam aconselhamento em matéria de 
seguros no que se refere a produtos de 
investimento com base em seguros e as 
empresas de investimento que prestam 
serviços de consultoria de investimento 
devem publicar, nos respetivos sítios Web,
políticas, consignadas por escrito, sobre a 
integração dos riscos em matéria de 
sustentabilidade na consultoria de 
investimento ou no aconselhamento em 
matéria de seguros.

2. Os mediadores de seguros que 
prestam aconselhamento em matéria de 
seguros no que se refere a produtos de 
investimento com base em seguros e as 
empresas de investimento que prestam 
serviços de consultoria de investimento 
devem dispor de políticas, consignadas por 
escrito, sobre a integração dos riscos e do 
impacto em matéria de sustentabilidade na 
consultoria de investimento ou no 
aconselhamento em matéria de seguros, 
nomeadamente nos domínios da 
governação, da afetação de ativos, da 
estratégia de investimento, da gestão dos 
riscos, do exercício de voto dos acionistas 
e do compromisso da empresa, e publicar 
uma síntese dessas políticas nos respetivos 
sítios Web.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os intervenientes nos mercados 
financeiros e os mediadores de seguros 
devem dispor de processos de dever de 
diligência que assegurem que a 
identificação e a gestão dos riscos em 
matéria de sustentabilidade sejam 
suficientemente integradas na tomada de 
decisões de investimento, exigindo que os 
investidores identifiquem, previnam e 
atenuem os fatores ESG, levando em 
consideração as diretrizes de 2017 da 
OCDE intituladas «Conduta empresarial 
responsável para investidores 
institucionais: pressupostos fundamentais 
para o dever de diligência ao abrigo das 
orientações da OCDE para as Empresas 
Multinacionais», e publicar esses 
processos nos respetivos sítios Web.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As políticas referidas nos n.os 1 e 2 
devem incluir, nomeadamente:

a) Uma integração dos riscos 
relacionados com os impactos das 
alterações climáticas que contemple os 
riscos agudos e os riscos crónicos para os 
investimentos;

b) Uma integração dos riscos e das 
oportunidades relacionados com a 
transição para uma economia 
hipocarbónica que inclua os limites 
regulamentares das emissões de gases 
com efeito de estufa, o preço do carbono, 
os riscos de litígio, os riscos em termos de 
reputação, os riscos em matéria de 
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tecnologia e de mercado.

Justificação

O Comité Europeu do Risco Sistémico, o Banco Central dos Países Baixos, o Banco de 
Inglaterra e muitas outras instituições financeiras e órgãos consultivos reconhecem o risco 
sistémico das alterações climáticas para o sistema financeiro e para a economia. Os riscos 
em matéria de sustentabilidade integrados devem, pois, abranger claramente os riscos 
decorrentes das alterações climáticas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As políticas referidas nos n.os 1 e 2 
devem incluir, nomeadamente, 
informações sobre o processo de 
identificação dos riscos em matéria de 
sustentabilidade, a metodologia e a 
medida utilizadas para avaliar esses 
riscos, o controlo do conselho de 
administração sobre a identificação e a 
gestão dos riscos em matéria de 
sustentabilidade e uma panorâmica dos 
riscos em matéria de sustentabilidade 
identificados pela organização.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Comissão deve adotar, até 30 de 
junho de 2019, atos delegados em 
conformidade com o artigo [...] que 
complementem o presente regulamento, 
especificando, mais pormenorizadamente, 
os requisitos das políticas e dos processos 
de dever de diligência destinados a avaliar 
a sua execução.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Transparência no que diz respeito à 
integração dos riscos em matéria de 
sustentabilidade

Transparência no que diz respeito à 
integração dos riscos e do impacto em 
matéria de sustentabilidade

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os procedimentos e condições 
aplicados para integrar os riscos em 
matéria de sustentabilidade nas decisões de 
investimento;

a) Os procedimentos e condições de 
devida diligência aplicados para integrar os 
riscos em matéria de sustentabilidade, 
incluindo, nomeadamente, os riscos 
relacionados com os impactos das 
alterações climáticas e os riscos e as 
oportunidades relacionados com a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, nas decisões de 
investimento;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A medida em que se espera que os 
riscos em matéria de sustentabilidade 
venham a ter um impacto relevante no 
rendimento dos produtos financeiros 
propostos;

b) A medida em que se espera que os 
riscos em matéria de sustentabilidade, 
incluindo, nomeadamente, os riscos 
relacionados com os impactos das 
alterações climáticas e os riscos e as 
oportunidades relacionados com a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, venham a ter um impacto 
relevante nas questões ambientais, sociais 
e de governação e no rendimento dos 
produtos financeiros propostos;
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Justificação

O Comité Europeu do Risco Sistémico, o Banco Central dos Países Baixos, o Banco de 
Inglaterra e muitas outras instituições financeiras e órgãos consultivos reconhecem o risco 
sistémico das alterações climáticas para o sistema financeiro e para a economia. Os riscos 
em matéria de sustentabilidade integrados devem, pois, abranger claramente os riscos 
decorrentes das alterações climáticas.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cenários e custos projetados 
relacionados com o preço do carbono, o 
comércio de licenças de emissão, a 
tributação ou outros requisitos 
regulamentares relevantes que tenham 
sido tidos em conta nas avaliações dos 
riscos em matéria de sustentabilidade;

Justificação

O preço do carbono, por exemplo, através do regime de comércio de licenças de emissão 
da UE ou do regime nacional de comércio de licenças de emissão chinês, é um custo 
claramente definido. Não obstante, os investidores, mutuantes, subscritores de seguros e 
outras partes interessadas não dispõem, frequentemente, de informações claras sobre os 
eventuais custos do carbono associados aos investimentos. Dado que a utilização e o preço 
do carbono podem registar alterações significativas devido à transição para uma economia 
hipocarbónica, uma maior transparência em relação aos custos do carbono contribuiria para 
reduzir os riscos sistémicos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os resultados de um teste de 
esforço do clima que utilize a análise de 
cenários para avaliar uma série de 
possíveis desenvolvimentos futuros, 
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incluindo os seguintes cenários:

(i) um cenário de «descarbonização 
rápida» com uma transição global, em 
todos os setores económicos, de 15 anos 
até emissões de gases com efeito de estufa 
nulas;

(ii) um cenário de «aquecimento 
descontrolado», com um aumento da 
temperatura global de 4 graus Celsius em 
relação aos níveis pré-industriais;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No que respeita à votação dos 
investimentos sustentáveis e da atenuação 
dos riscos em matéria de sustentabilidade 
pelos acionistas, as instruções de voto e a 
justificação dos votos contra a direção, 
das abstenções e dos votos nulos;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os procedimentos e condições 
aplicados para integrar os riscos em 
matéria de sustentabilidade na consultoria 
de investimento ou no aconselhamento em 
matéria de seguros;

a) Os procedimentos e condições 
aplicados para integrar os riscos em 
matéria de sustentabilidade, incluindo, 
nomeadamente, os riscos relacionados 
com os impactos das alterações climáticas 
e os riscos e as oportunidades 
relacionados com a transição para uma 
economia hipocarbónica, na consultoria 
de investimento ou no aconselhamento em 
matéria de seguros;
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A medida em que se espera que os 
riscos em matéria de sustentabilidade 
venham a ter um impacto relevante no 
rendimento dos produtos financeiros que 
são objeto de aconselhamento;

b) A medida em que se espera que os 
riscos em matéria de sustentabilidade, 
incluindo, nomeadamente, os riscos 
relacionados com os impactos das 
alterações climáticas e os riscos e as 
oportunidades relacionados com a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, venham a ter um impacto 
relevante nas questões ambientais, sociais 
e de governação e no rendimento dos 
produtos financeiros que são objeto de 
aconselhamento;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cenários e custos projetados 
relacionados com o preço do carbono, o 
comércio de licenças de emissão, a 
tributação ou outros requisitos 
regulamentares relevantes que tenham 
sido tidos em conta nas avaliações 
quantitativas dos riscos em matéria de 
sustentabilidade;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os resultados de um teste de 
esforço do clima que utilize a análise de 
cenários para avaliar uma série de 
possíveis desenvolvimentos futuros, 
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incluindo os seguintes cenários:

i) um cenário de «descarbonização 
rápida» com uma transição global, em 
todos os setores económicos, de 15 anos 
até emissões de gases com efeito de estufa 
nulas;

ii) um cenário de «aquecimento 
descontrolado», com um aumento da 
temperatura global de 4 graus Celsius em 
relação aos níveis pré-industriais;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Para as sociedades cotadas em 
bolsa, em conformidade com a Diretiva 
2013/34/UE. 

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A divulgação de informações 
referida nos n.os 1 e 2 deve incluir todas as 
informações que seriam relevantes para 
uma decisão de investimento de um 
investidor. Tais informações devem ser 
apresentadas de forma imparcial, não 
devem ser enganosas ou falaciosas nem 
conter omissões.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título
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Texto da Comissão Alteração

Transparência no que diz respeito aos 
investimentos sustentáveis na divulgação 
de informações pré-contratuais

Transparência no que diz respeito aos 
riscos e ao impacto em matéria de 
sustentabilidade dos investimentos na 
divulgação de informações pré-contratuais

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informação sobre as metodologias 
utilizadas para avaliar, aferir e acompanhar 
o impacto dos investimentos sustentáveis
selecionados para o produto financeiro, 
incluindo as suas fontes de dados, os 
critérios de análise para os ativos 
subjacentes e os indicadores de 
sustentabilidade pertinentes utilizados para 
medir o impacto global do produto 
financeiro em matéria de sustentabilidade;

b) Informação sobre as metodologias 
utilizadas para avaliar, aferir e acompanhar 
o impacto em matéria de sustentabilidade
dos investimentos selecionados para o 
produto financeiro, incluindo as suas fontes 
de dados, os critérios de análise para os 
ativos subjacentes e os indicadores de 
sustentabilidade pertinentes utilizados para 
medir o impacto global do produto 
financeiro em matéria de sustentabilidade;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações a divulgar nos termos do 
primeiro parágrafo devem ser publicadas 
de forma clara e num local bem visível do 
sítio Web.

As informações a divulgar nos termos do 
primeiro parágrafo devem ser publicadas 
de forma clara e num local bem visível do 
sítio Web, de uma forma que seja 
compreensível para diferentes partes 
interessadas, incluindo uma audiência 
não especializada com diferentes níveis de 
literacia financeira.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os participantes no 
mercado financeiro proponham um produto 
financeiro referido no artigo 5.º, n.os 1, 2 e 
3, devem incluir nos relatórios periódicos 
uma descrição dos seguintes elementos:

1. Sempre que os participantes no 
mercado financeiro proponham um produto 
financeiro referido no artigo 5.º, n.os 1, 2 
e 3, devem incluir nos relatórios 
periódicos, auditados e integrados, 
apresentados pelo menos anualmente,
uma descrição dos seguintes elementos:

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O impacto global do produto 
financeiro em matéria de sustentabilidade, 
através de indicadores de sustentabilidade 
pertinentes;

a) O impacto global do produto 
financeiro em matéria de sustentabilidade, 
através de indicadores de sustentabilidade 
harmonizados e comparáveis;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 7– n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As sociedades cotadas em bolsa 
devem incluir uma descrição da forma 
como o impacto e os riscos em matéria de 
sustentabilidade foram integrados nos 
processos de gestão e na estratégia de 
investimentos nas demonstrações 
financeiras anuais e nas demonstrações 
financeiras consolidadas referidas na 
Diretiva 2013/34/UE.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7– n.º 2 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) Para as sociedades cotadas em 
bolsa, nas demonstrações periódicas 
referidas na Diretiva 2013/34/UE.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até [SP:  inserir data correspondente a 
60 meses após a data de entrada em vigor], 
a Comissão deve realizar uma avaliação da 
aplicação do presente regulamento.

Até [SP: inserir data correspondente a
24 meses após a data de entrada em vigor], 
a Comissão deve realizar uma avaliação da 
aplicação do presente regulamento.

Justificação

Atenta a novidade desta política e os rápidos desenvolvimentos no domínios das finanças 
sustentáveis, afigura-se mais adequada uma avaliação ao cabo de 24 meses.
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