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UNIÃO BANCÁRIA

A União Bancária foi criada em resposta à crise financeira e tem atualmente dois elementos, o
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) e o Mecanismo Único de Resolução (MUR). O MUS
supervisiona os bancos de maior dimensão e mais importantes da área do euro, diretamente
a nível europeu, enquanto o MUR tem por objetivo a resolução dos bancos insolventes, de
uma forma ordenada, com custos mínimos para os contribuintes e para a economia real. Um
terceiro elemento, um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos (EDIS), está atualmente em
discussão.

BASE JURÍDICA

Artigo 114.º e artigo 127.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

A União Bancária é um complemento essencial da União Económica e Monetária (UEM) e
do mercado interno, que harmoniza a responsabilidade pela supervisão, pela resolução e pelo
financiamento a nível da UE e obriga os bancos em toda a área do euro a respeitar as mesmas
normas. Em particular, estas normas asseguram, minimizando os custos para o contribuinte, que
os bancos assumam riscos calculados e que um banco que erre suporte as suas perdas e possa
ser encerrado.

REALIZAÇÕES

A. Roteiro para a União Bancária
Em dezembro de 2012, o Presidente do Conselho Europeu, em estreita cooperação com os
Presidentes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e do Eurogrupo, elaborou
um roteiro específico e calendarizado para a realização de uma verdadeira UEM. A criação de
um quadro financeiro mais integrado, ou seja, a União Bancária, era um dos elementos vitais
desse roteiro.
B. Acordo sobre o MUS
Em março de 2013, foi alcançado um acordo político entre o Parlamento e o Conselho sobre
a criação do primeiro pilar da União Bancária, o Mecanismo Único de Supervisão (MUS),
que abrange todos os bancos da área do euro. Os Estados-Membros que não pertencem à
área do euro podem, se o desejarem, autoincluir-se. O MUS, que está operacional desde 4 de
novembro de 2014, foi instalado no BCE e é responsável pela supervisão direta dos maiores
e mais importantes grupos bancários (127 entidades em novembro de 2016), continuando os
supervisores nacionais a supervisionar todos os outros bancos, sob a responsabilidade, em última
instância, do BCE. Os critérios para determinar se os bancos são considerados significativos
— e, por conseguinte, são abrangidas pela supervisão direta do BCE — são estabelecidos no
Regulamento do MUS e no Regulamento-Quadro do MUS e estão relacionados com a sua

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://srb.europa.eu/
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dimensão, a sua importância económica, as suas atividades transfronteiriças e a necessidade
de apoio público direto. Em consonância com o desenvolvimento destes critérios, o número
concreto de bancos diretamente supervisionados pelo BCE pode, pois, variar ao longo do
tempo; o BCE pode, além disso, decidir, em qualquer momento, classificar um banco como
significativo, para assegurar a aplicação consistente de padrões de supervisão elevados.
A fim de evitar um potencial conflito de interesses, a separação organizacional e operacional das
funções do BCE nas áreas da supervisão e da política monetária é regulada por normas claras.
C. Avaliações completas e testes de esforço
Antes de assumir as suas responsabilidades de supervisão, o BCE procedeu a uma avaliação
completa que consistiu numa análise da qualidade dos ativos e em testes de esforço. O objetivo
consistiu em obter uma maior transparência dos balanços dos bancos, a fim de assegurar um
ponto de partida fiável. Os resultados, publicados em 27 de outubro de 2014, revelaram que
25 dos 130 bancos participantes acusaram um défice de fundos próprios. Embora alguns destes
défices já tivessem sido supridos à data da publicação, todos os bancos tiveram de apresentar
ao BCE os respetivos planos de fundos próprios que mostravam de que modo tencionavam
colmatar as lacunas no decurso de 2015.
Tal como referido, o número concreto de bancos diretamente supervisionados pelo BCE varia
ao longo do tempo. Todos os bancos que são adicionados à lista de entidades supervisionadas
são sujeitos a um tipo similar de «exame de saúde financeira»; em 2015, nove bancos foram
objeto de avaliações completas e, de entre estes, cinco acusaram défices de fundos próprios
de dimensão variável. O BCE está atualmente a proceder a uma avaliação completa de quatro
outros bancos da Irlanda, Itália, Letónia e Eslovénia, que foram recentemente classificados como
significativos ou que podem tornar-se significativos. Este exercício arrancou em março de 2016
e os seus resultados foram parcialmente publicados em novembro de 2016.
Em 29 de julho de 2016, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou os resultados do teste
de esforço a nível da UE, de 2016, aos 51 bancos de 15 países da UE e do EEE que representam
cerca de 70 % dos ativos bancários de cada jurisdição. Este teste de esforço já não incluiu um
limiar para uma avaliação positiva ou negativa: em vez disso, os resultados serão tidos em conta
na avaliação contínua dos supervisores sobre os bancos.
D. MUR
Em março de 2014, foi alcançado um acordo político entre o Parlamento e o Conselho sobre
a criação do segundo pilar da União Bancária, o Mecanismo Único de Resolução (MUR).
O principal objetivo do MUR é garantir que eventuais futuras insolvências de bancos na
União Bancária sejam geridas eficientemente, com custos mínimos para os contribuintes e a
economia real. O âmbito do MUR reflete o do MUS. Tal implica que uma autoridade central,
o Conselho Único de Resolução (CUR), é, em última instância, responsável pela decisão de
iniciar a resolução de um banco, ao passo que, a nível operacional, a decisão será executada em
cooperação com as autoridades nacionais de resolução. O CUR começou a operar como agência
independente da UE em 1 de janeiro de 2015 e está plenamente operacional desde janeiro de
2016. Em 8 de janeiro de 2016, o CUR publicou a lista dos bancos que estão sob a sua alçada,
incluindo as instituições significativas diretamente supervisionadas pelo BCE e 15 outros grupos
transfronteiras com filiais em mais do que um Estado-Membro participante.
E. FUR
Embora as normas que regulam a União Bancária tenham por objetivo que qualquer resolução
seja financiada, em primeiro lugar, pelos acionistas do banco e, se necessário, também, em parte,
pelos credores do banco, encontra-se agora disponível uma outra fonte de financiamento que
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pode intervir caso as contribuições dos acionistas e dos credores sejam insuficientes, o Fundo
Único de Resolução (FUR), que é gerido pelo CUR. Quando o FUR atingir o nível-alvo de
fundos, deterá cerca de 55 mil milhões de EUR, ou cerca de 1 % dos depósitos cobertos na
área do euro. As contribuições para o FUR serão efetuadas pelos bancos ao longo de 8 anos.
Em dezembro de 2015, os Estados-Membros que participam na União Bancária decidiram criar
um sistema de modalidades de financiamento intercalar, prevendo linhas de crédito nacionais
para apoiar os seus próprios compartimentos nacionais no FUR, caso se verifique um défice
de financiamento. Em janeiro de 2016, os Estados-Membros transferiram para o FUR 4,3 mil
milhões de EUR em contribuições referentes a 2015 e, no final de junho, transferiram mais 6,4
mil milhões de EUR referentes a 2016.
F. Diretiva DRRB
As novas normas relativas à repartição dos encargos que são aplicáveis em caso de resolução
bancária são definidas na Diretiva relativa à recuperação e resolução de bancos (DRRB),
aprovada pelo Parlamento em abril de 2014. A DRRB prevê formas de resolução de bancos em
situação difícil sem recorrer ao resgate pelos contribuintes, em aplicação do princípio segundo
o qual as perdas devem ser suportadas, em primeiro lugar, pelos acionistas e pelos credores e,
não, recorrendo a fundos do Estado.
G. Diretiva CRD / Regulamento CRR
Os requisitos mínimos de fundos próprios definem os fundos próprios que um banco deve
possuir para ser considerado seguro para o exercício da atividade e capaz de fazer face a
perdas operacionais por sua conta. A crise financeira demonstrou que os requisitos mínimos
de fundos próprios regulamentares anteriores eram, na realidade, demasiado baixos em caso de
crise grave. Por conseguinte, foi acordado, a nível internacional, um aumento dos respetivos
limiares mínimos (princípios de Basileia III). Em abril de 2013, o Parlamento aprovou dois
atos jurídicos que transpõem os requisitos prudenciais de fundos próprios dos bancos para
a legislação europeia, a quarta Diretiva relativa aos Requisitos de Fundos Próprios (CRD)
e o Regulamento relativo aos Requisitos de Fundos Próprios (CRR). A diretiva CRD e o
regulamento CRR entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2014.
A aplicação de um único conjunto de normas a todos os bancos na UE reforça a igualdade
de condições de concorrência no mercado único. Nos atos jurídicos que foram aprovados
pelo Parlamento, era ainda necessário finalizar alguns pormenores técnicos. Por conseguinte, a
Comissão foi habilitada a elaborar atos legislativos complementares (as chamadas medidas de
nível 2) que especifiquem os pormenores técnicos omissos; essas medidas de nível 2 constituem
um elemento importante do trabalho desenvolvido na atual legislatura (2014-2019).
Em 23 de novembro de 2016, a Comissão apresentou um pacote abrangente de reformas com
vista a alterar as regras definidas na diretiva CRD e no regulamento CRR.
H. EDIS
Em 24 de novembro de 2015, a Comissão apresentou uma proposta legislativa que visa
acrescentar outro elemento à União Bancária, o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
(EDIS), que será construído com base nos atuais sistemas nacionais de garantia de depósitos
(que não são ainda apoiados por um regime europeu comum). O sistema EDIS será introduzido
gradualmente e está desenhado como um sistema neutral em termos de custo global para o setor
bancário (embora as contribuições a pagar pelos bancos com maior risco sejam superiores às dos
bancos mais seguros). Este sistema será acompanhado de salvaguardas rigorosas e de medidas
com vista a reduzir os riscos bancários.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=EN
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O Parlamento Europeu deu início ao respetivo processo interno. A relatora publicou o seu
documento de trabalho sobre o sistema EDIS em 16 de junho de 2016. Este documento salienta
a necessidade de uma avaliação de impacto da Comissão sobre o sistema EDIS, bem como de
medidas concretas em matéria de redução dos riscos.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em resposta ao roteiro para uma verdadeira UEM, em 20 de novembro de 2012, o Parlamento
aprovou uma resolução intitulada «Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária», que
contém recomendações à Comissão sobre o estabelecimento de uma verdadeira União Bancária.
Ao aprovar os atos legislativos relativos ao MUS, ao MUR, ao SGD, à DRRB e à CRD IV, em
2013 e 2014, o Parlamento deu um contributo significativo para a criação de uma verdadeira
União Bancária.
Estes atos legislativos conferem ao Parlamento funções de controlo das novas instituições
criadas. No exercício da sua função de supervisão (ou seja, o MUS), o BCE é responsável
perante o Parlamento e o Conselho. Os pormenores relativos à responsabilidade do BCE perante
o Parlamento são definidos num Acordo Interinstitucional (AII) entre o Parlamento e o BCE.
Até à data realizaram-se nove audições públicas regulares do Presidente do MUS na Comissão
dos Assuntos Económicos e Monetários (em 18 de março de 2014, 3 de novembro de 2014, 31
de março de 2015, 19 de outubro de 2015, 22 de março de 2016, 13 de junho de 2016, 9 de
novembro de 2016, 23 de março de 2017 e 19 de junho de 2017).
O mesmo procedimento é aplicável ao Conselho Único de Resolução, cujo Presidente participa,
pelo menos uma vez por ano civil, numa audição na comissão competente do Parlamento sobre
a execução das tarefas de resolução pelo CUR. Até à data realizaram-se cinco audições públicas
do CUR na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (16 de junho de 2015, 28 de
janeiro de 2016, 13 de julho de 2016, 5 de dezembro de 2016 e 22 de março de 2017).
Os pormenores relativos à responsabilidade do CUR perante o Parlamento e as respetivas
modalidades práticas são definidos num Acordo Interinstitucional entre o Parlamento e o CUR,
que foi publicado em 24 de dezembro de 2015.
Marcel Magnus
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.423+01+DOC+PDF+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013Q1130(01)&from=PT
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/banking-union.html?tab=Banking%20Supervision
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/83c0d982-d8a0-48b7-b0b6-80f1be68be4f/IPOL-ECON_NT(2014)497769_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9fc56735-02c2-4526-92b5-26aafcae4a90/IPOL_BRI(2014)528773_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/dabab5e1-d377-4688-89ab-347283d29cab/20150330%20542.656.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/dabab5e1-d377-4688-89ab-347283d29cab/20150330%20542.656.pdf
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