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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 assegurar a resolução ordenada dos bancos em situação de insolvência
com o mínimo de custos para os contribuintes e para a economia real. Um terceiro
elemento, o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos (SESD), foi aceite como
prioridade legislativa para 2021, mas foi abandonado em 2022.

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 respeitarem as mesmas normas. Estas normas asseguram, em particular, que
os bancos assumam riscos calculados e que os bancos em situação de insolvência
possam ser resolvidos de forma ordenada, com o menor impacto possível na economia
real e nas finanças públicas dos Estados-Membros participantes.

REALIZAÇÕES

A. Roteiro para a União Bancária
Em dezembro de 2012, o Presidente do Conselho Europeu, em estreita colaboração
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 essenciais 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 aderir ao MUS se o desejarem. Operacional desde
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novembro de 2014, o MUS foi integrado no BCE e é responsável pela supervisão direta
dos grupos bancários de maior dimensão e importância, continuando os supervisores
nacionais a supervisionar todos os outros bancos, sob a responsabilidade última do
BCE. Os critérios para determinar se os bancos são considerados importantes – e, por
conseguinte, se são abrangidos pela supervisão direta do BCE – são estabelecidos no
Regulamento MUS e no Regulamento-Quadro MUS e dizem respeito à sua dimensão,
à sua importância económica, às suas atividades transfronteiriças e à necessidade de
apoio público direto. Em função da evolução destes critérios, o número concreto de
bancos diretamente supervisionados pelo BCE varia ao longo do tempo; o BCE pode,
além disso, decidir, em qualquer momento, classificar um banco como importante para
assegurar a aplicação coerente de elevados padrões de supervisão.
A fim de evitar um potencial conflito de interesses, existem normas claras que
impõem a separação organizacional e operacional das funções do BCE nas áreas da
supervisão e da política monetária.
C. Avaliação exaustiva
Antes de assumir as suas responsabilidades de supervisão, o BCE procedeu a um
«exame da saúde financeira», designado por avaliação exaustiva, que consistiu numa
análise da qualidade dos ativos e num teste de esforço. O objetivo deste exercício era
obter uma maior transparência nos balanços dos bancos, a fim de assegurar um ponto
de partida fiável. Os resultados, publicados em outubro de 2014, revelaram que 25 dos
130 bancos participantes apresentavam um défice de capital.
Todos os bancos são submetidos a um «exame da saúde financeira» semelhante
quando passam a estar pela primeira vez sob supervisão direta. Na sequência do
pedido da Bulgária para que fosse estabelecida uma cooperação estreita entre o BCE
e o Banco Nacional da Bulgária, por exemplo, o BCE efetuou uma avaliação exaustiva
de seis bancos búlgaros, cujos resultados foram publicados em julho de 2019. Em
julho de 2021, o BCE concluiu uma avaliação exaustiva de dois bancos italianos, um
banco estónio e um banco lituano.
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 consiste em garantir que as insolvências de
bancos na União Bancária sejam geridas de forma eficiente e comportem custos
mínimos para os contribuintes e a economia real. Caso seja necessário intervir, uma
autoridade central – o Conselho Único de Resolução (CUR) – ficará responsável pela
decisão de iniciar a resolução de um banco, ao passo que, de um ponto de vista
operacional, a decisão será executada em cooperação com as autoridades nacionais
de resolução. O CUR começou a funcionar como agência independente da UE em
janeiro de 2015, e está plenamente operacional desde janeiro de 2016.
Em junho de 2017, o CUR adotou a sua primeira decisão de resolução no caso do
Banco Popular. No entanto, o CUR decidiu, em junho de 2017, não tomar medidas de
resolução em relação ao Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, em fevereiro de
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2018 adotou a mesma decisão relativamente ao ABLV Bank AS e à sua filial ABLV
Bank Luxembourg S.A. e, em agosto de 2019, relativamente ao AS PNB Banka.
E. FUR
Embora as normas que regulam a União Bancária tenham por objetivo garantir 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,- a saber, o Fundo Único de Resolução (FUR),- que
pode intervir caso as contribuições dos acionistas e dos credores sejam insuficientes.
As contribuições para o FUR são efetuadas pelos bancos ao longo de oito anos. O
nível-alvo do FUR é de 1 % dos depósitos cobertos até ao final de 2023. Em julho
de 2021, o FUR dispunha de cerca de 52 mil milhões de EUR. Tendo em conta o
atual crescimento anual dos depósitos cobertos, o fundo acabará por alcançar perto
de 70 mil milhões de EUR. Em novembro de 2020, o Eurogrupo decidiu criar um
«mecanismo comum de apoio orçamental» ao FUR (uma linha de crédito do MEE, a
disponibilizar em caso de necessidade) até ao início de 2022.
F. DRRB
As novas normas relativas à repartição dos encargos aplicáveis em caso de resolução
bancária são definidas na Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias (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. Os
procedimentos legislativos para alterar a DRRB, especificamente para incorporar
as normas internacionais em matéria de capacidades de absorção de perdas e de
recapitalização, foram aprovados pelo Parlamento em abril de 2019 (ver ponto G).
G. DRFP/RRFP
Os requisitos mínimos de fundos próprios fixam o volume de fundos próprios que
um banco deve possuir para o exercício da sua atividade ser considerado seguro e
para ser 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 Requisitos de Fundos Próprios (DRFP) e o
Regulamento Requisitos de Fundos Próprios (RRFP). A DRFP e o RRFP entraram em
vigor em 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, foram atribuídos poderes à Comissão para elaborar atos
legislativos complementares (as chamadas medidas de nível 2) que especificassem
os pormenores técnicos omissos.
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Em novembro de 2016, a Comissão apresentou um pacote completo de reformas
com vista a alterar as regras definidas na DRFP e no RRFP. No Parlamento, as
duas propostas legislativas para alteração da DRFP e do RRFP foram negociadas em
paralelo. A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento aprovou
o seu relatório completo sobre as propostas de alteração em junho de 2018. Em
junho de 2019, a Diretiva Requisitos de Fundos Próprios (DRFP V) e o Regulamento
Requisitos de Fundos Próprios (RRFP II) foram publicados, na sua versão alterada,
no Jornal Oficial da União Europeia.
H. SESD
Em novembro de 2015, a Comissão apresentou uma proposta legislativa que visava
acrescentar mais um elemento à União Bancária, o Sistema Europeu de Seguro de
Depósitos (SESD). A proposta inicial da Comissão baseava-se nos sistemas nacionais
de garantia de depósitos já existentes e recomendava a introdução gradual do SESD.
A proposta foi concebida como um sistema genericamente neutro em termos de custos
para o setor bancário (embora os bancos de maior risco sejam obrigados a pagar
contribuições mais elevadas do que os bancos mais seguros), e foram sugeridas
salvaguardas e medidas complementares para reduzir os riscos bancários.
A relatora do Parlamento Europeu publicou o seu projeto de relatório sobre o SESD
em novembro de 2016. Os debates realizados posteriormente no Parlamento e no
Conselho revelaram posições divergentes em relação à conceção do sistema na sua
fase final. A fim de facilitar a realização de progressos, a Comissão publicou, em
outubro de 2017, uma comunicação adicional em que propôs algumas opções para
a conceção do SESD. Em dezembro de 2020, as três instituições da UE chegaram a
acordo sobre as prioridades legislativas para 2021, incluindo o SESD no documento
de trabalho correspondente. Na Cimeira do Euro de junho de 2021, os dirigentes
reiteraram o seu pleno empenho na conclusão da União Bancária e convidaram o
Eurogrupo a chegar a acordo, sem demora, sobre um plano de trabalho faseado e
calendarizado. No entanto, na sua declaração sobre o futuro da União Bancária de 16
de junho de 2022, o Eurogrupo acordou em centrar-se, em primeiro lugar, no reforço
do quadro comum para a gestão de crises bancárias e dos sistemas nacionais de
garantia de depósitos. Quaisquer elementos remanescentes tendo em vista o reforço
e o complemento da União Bancária só seriam revistos posteriormente.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em resposta ao roteiro para uma verdadeira UEM, o Parlamento aprovou, em
20 de novembro de 2012, 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 DRFP 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, no âmbito
do MUS), o BCE é responsável perante o Parlamento e o Conselho. Os pormenores
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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 23 audições públicas regulares do presidente do MUS na
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (março de 2014, novembro de
2014, março de 2015, outubro de 2015, março de 2016, junho de 2016, novembro de
2016, março de 2017, junho de 2017, novembro de 2017, março de 2018, junho de
2018, novembro de 2018, março de 2019, setembro de 2019, dezembro de 2019, maio
de 2020, outubro de 2020, março de 2021, julho de 2021, outubro de 2021, março de
2022 e junho de 2022).
O mesmo procedimento é aplicável ao Conselho Único de Resolução, cujo presidente
participa, pelo menos uma vez por ano civil, numa audição da comissão competente
do Parlamento sobre a execução das tarefas de resolução pelo CUR. Até à data,
realizaram-se 20 audições públicas do CUR na Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários (junho de 2015, janeiro de 2016, julho de 2016, dezembro de 2016, março
de 2017, julho de 2017, dezembro de 2017, março de 2018, julho de 2018, dezembro
de 2018, abril de 2019, julho de 2019, dezembro de 2019, maio de 2020, outubro de
2020, março de 2021, julho de 2021, dezembro de 2021, março de 2022 e julho de
2022).
Os pormenores sobre a responsabilidade do CUR perante o Parlamento e as
modalidades práticas correspondentes figuram num Acordo Interinstitucional entre o
Parlamento e o CUR, que foi publicado em 24 de dezembro de 2015.

Marcel Magnus
09/2022
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