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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a União bancária – Relatório anual de 2019
(2019/2130(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2019, sobre a União Bancária – 
Relatório anual de 20181,

– Tendo em conta as respostas da Comissão e do Banco Central Europeu (BCE) à 
resolução do Parlamento, de 16 de janeiro de 2019, sobre a União Bancária – Relatório 
anual de 2018,

– Tendo em conta a aprovação do Pacote Bancário pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho,

– Tendo em conta o «Relatório dos Cinco Presidentes», de 22 de junho de 2015, 
intitulado «Concluir a União Económica e Monetária Europeia»,

– Tendo em conta as orientações políticas para a próxima Comissão Europeia 2019-2024, 
intituladas «Uma União mais ambiciosa – O meu programa para a Europa», 
apresentadas por Ursula von der Leyen em 16 de julho de 2019, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de novembro de 2016, sobre a finalização de 
Basileia III2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a valores mobiliários respaldados por obrigações soberanas apresentada pela 
Comissão em 24 de maio de 2018 (COM(2018)0339),

– Tendo em conta o Relatório Anual do BCE sobre as atividades de supervisão de 2018, 
publicado em março de 20193,

– Tendo em conta o relatório do Comité Europeu do Risco Sistémico, de julho de 2019, 
intitulado «Observatório do risco de intermediação financeira não bancária na UE em 
2019»4,

– Tendo em conta o relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA), de dezembro de 
2018, sobre a avaliação dos riscos do sistema bancário europeu5,

– Tendo em conta o relatório da EBA, de 18 de julho de 2019, sobre o perímetro 
regulamentar, o estatuto regulamentar e as abordagens de autorização em relação às 

1 Textos aprovados, P8_TA(2019)0030.
2 Textos aprovados, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.pt.html
4 EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019
5 Risk Assessment of the European Banking System

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_PT.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.pt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.pt.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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atividades de tecnologia financeira,

– Tendo em conta o relatório, de janeiro de 2019, das Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES), sobre tecnologia financeira, ambientes de teste da regulamentação e 
polos de inovação6,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 7 de novembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu sobre as modalidades práticas do 
exercício da responsabilidade democrática e do controlo sobre o exercício das 
atribuições conferidas ao BCE no quadro do Mecanismo Único de Supervisão7,

– Tendo em conta o Memorando de Entendimento, de 9 de outubro de 2019, entre o BCE 
e o Tribunal de Contas Europeu (TCE) relativo às auditorias das atribuições de 
supervisão do BCE8,

– Tendo em conta a declaração que foi objeto de acordo na Cimeira do Euro, na sua 
reunião de 21 de junho de 2019,

– Tendo em conta o relatório especial do TCE, de 10 de julho de 2019, sobre testes de 
esforço dos bancos a nível da UE9,

– Tendo em conta o anúncio feito pelo BCE, em 22 de agosto de 2019, sobre a revisão das 
expectativas de supervisão no que respeita à constituição de provisões prudenciais para 
novos créditos não produtivos de modo a ter em conta o novo regulamento da UE sobre 
expectativas de supervisão em termos de constituição de provisões prudenciais10,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 12 de junho de 2019, intitulada 
«Quarto relatório intercalar sobre a redução dos empréstimos não produtivos e a 
redução dos riscos na União Bancária» (COM(2019)0278),

– Tendo em conta o parecer técnico da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e 
dos Mercados (ESMA), de 18 de julho de 2019, à Comissão Europeia sobre as 
considerações de sustentabilidade no mercado das notações de risco11;

– Tendo em conta o documento de reflexão do Mecanismo Europeu de Estabilidade, de 
outubro de 2019, sobre a conclusão da união bancária em apoio da União Económica e 
Monetária12,

6 JC 2018 74.
7 JO L 320 de 30.11.2013, p. 1.
8 Memorandum of Understanding between the ECB and the European Court of Auditors regarding audits on the 
ECB’s supervisory tasks
9 Relatório Especial n.º 10/2019: «Testes de esforço dos bancos a nível da UE: está disponível uma quantidade 
sem precedentes de informações sobre os bancos, mas são necessárias mais coordenação e incidência nos 
riscos», Tribunal de Contas Europeu, 10 de julho de 2019, 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Comunicado, «BCE revê expectativas de supervisão no que respeita à constituição de provisões prudenciais 
para novos créditos não produtivos de modo a ter em conta um novo regulamento da UE», 22 de agosto de 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.pt.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Documento de reflexão 7, Mecanismo Europeu de Estabilidade, outubro de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.pt.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Plano de ação: Financiar um 
crescimento sustentável» (COM(2018)0097),

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de junho de 2011, sobre as agências de notação de 
risco de crédito: perspetivas futuras13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de setembro de 2019, sobre o estado de 
aplicação da legislação da União relativa à luta contra o branqueamento de capitais14,

– Tendo em conta o parecer conjunto das Autoridades Europeias de Supervisão, de 4 de 
outubro de 2019, sobre os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do 
terrorismo que afetam o setor financeiro da União Europeia15;

– Tendo em conta o acordo em matéria de intercâmbio de informações entre o BCE e as 
autoridades competentes responsáveis pelo antibranqueamento de capitais e combate ao 
financiamento do terrorismo (ABC/CFT),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A9-0000/2019),

A. Considerando que o aprofundamento da União Económica e Monetária exige uma 
União Bancária sólida enquanto elemento indispensável à estabilidade financeira da 
área do euro, bem como a criação de um mecanismo de estabilização orçamental para a 
área do euro no seu conjunto;

B. Considerando que a União Bancária permanece incompleta enquanto não dispuser de 
um mecanismo de apoio para o Fundo Único de Resolução (FUR) e de um Sistema 
Europeu de Seguro de Depósitos (SESD);

C. Considerando que confiar a supervisão das instituições financeiras de importância 
sistémica ao BCE deu provas de sucesso;

D. Considerando que o desenvolvimento do Mecanismo Único de Resolução (MUR) foi 
eficiente;

Considerações gerais

1. Recorda os progressos realizados no que diz respeito à implementação da União 
Bancária, nomeadamente em matéria de redução dos riscos; salienta, no entanto, que é 
necessário realizar mais progressos, nomeadamente em matéria de partilha de riscos;

2. Congratula-se com o apoio da [nova] presidência da Comissão Europeia e do presidente 
do BCE à conclusão da União Bancária e, a nível mais abrangente, da União Económica 
e Monetária, através da criação de uma capacidade orçamental destinada a dotar a área 

13 Textos aprovados, P7_TA(2011)0258.
14 Textos aprovados, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_PT.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf


PE643.187v01-00 6/8 PR\1192536PT.docx

PT

do euro de uma função de estabilização adequada;

3. Acolhe com agrado o aumento global da resiliência do sistema bancário europeu, tal 
como atestado pela EBA na sua avaliação dos riscos do sistema bancário europeu de 
2018;

4. Assinala que a rendibilidade dos bancos tem aumentado de forma constante desde 2012, 
com um retorno do capital próprio que ultrapassa os 6 % desde 2017; sublinha que o 
ambiente de baixo nível de risco e de baixas taxas de juro resultou numa redução dos 
custos previstos para provisões e perdas; recorda a necessidade de avaliar 
continuamente os níveis de financiamento da economia e, em especial, das PME;

5. Destaca o papel crucial do setor bancário na canalização do financiamento para 
investimentos sustentáveis e na concretização da transição para uma economia com 
impacto neutro no clima;

6. Reafirma a importância de dispor de um ativo seguro na área do euro, como forma de 
ajudar a estabilizar os mercados financeiros e permitir que os bancos reduzam a 
exposição dos seus balanços à dívida soberana nacional; insta a Comissão a apresentar 
uma proposta legislativa para a criação de um verdadeiro ativo seguro europeu;

7. Sublinha a forte interligação dos mercados financeiros; salienta a importância do grau 
de preparação das autoridades de supervisão para todos os resultados possíveis do 
Brexit, ciente de que não se trata de um substituto da preparação dos intervenientes do 
setor privado;

Supervisão

8. Acolhe com agrado os progressos realizados no setor bancário em matéria de redução 
dos riscos e de aumento da estabilidade financeira;

9. Assinala que o rácio de créditos não produtivos detidos por instituições significativas 
diminuiu para mais de metade desde o início da supervisão bancária do BCE, em 
novembro de 2014, até junho de 2019; sublinha a necessidade de proteger os direitos 
dos clientes no contexto das transações de créditos não produtivos;

10. Regista que o trabalho sobre a implementação das normas finais de Basileia III já 
começou; recorda a sua resolução, de 23 de novembro de 2016, sobre a finalização de 
Basileia III e insta a Comissão a dar seguimento às recomendações que dela constam 
aquando da elaboração das novas propostas legislativas;

11. Congratula-se com o acordo sobre um memorando de entendimento entre o Banco 
Central Europeu e o Tribunal de Contas Europeu, que estabelece as disposições práticas 
para o intercâmbio de informações entre as instituições no que se refere aos respetivos 
mandatos;

12. Solicita uma maior transparência na supervisão bancária, a fim de reforçar a confiança 
dos mercados financeiros e de capitais, das empresas e dos cidadãos;

13. Observa que as tecnologias financeiras inovadoras estão a transformar profundamente o 
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setor financeiro, nomeadamente os serviços bancários e os serviços de pagamento; 
destaca a necessidade de fazer face aos desafios colocados por estas novas tecnologias, 
designadamente assegurando modelos empresariais sustentáveis, a igualdade de 
condições em matéria de regulação e supervisão e a cibersegurança;

14. Constata que existe uma grande interligação entre o setor bancário paralelo e o setor 
bancário tradicional, o que suscita preocupações quanto ao risco sistémico, dada a falta 
de supervisão adequada do primeiro; solicita, neste contexto, a criação de um conjunto 
de instrumentos macroprudenciais para fazer face às ameaças à estabilidade financeira 
decorrentes do papel cada vez mais importante do sistema bancário paralelo;

15. Congratula-se com o acordo sobre o intercâmbio de informações entre o BCE e as 
autoridades de supervisão ABC/CFT; recorda a sua séria preocupação com a 
fragmentação regulamentar e de supervisão no domínio ABC/CFT, uma situação 
inadequada para a supervisão da crescente atividade transfronteiras na UE; insta a 
Comissão a começar a trabalhar na revisão do quadro e da legislação da UE em matéria 
de luta contra o branqueamento de capitais, por forma a responder eficazmente aos 
riscos que a atividade ilegal transfronteiriça representa para a integridade do sistema 
financeiro da UE e para a segurança dos cidadãos da UE;

16. Recorda a sua resolução, de 8 de junho de 2011, sobre as agências de notação de risco 
de crédito: perspetivas futuras; observa que a criação de uma agência europeia de 
notação de risco contribuiria para aumentar a concorrência, reduzir as assimetrias de 
informação e aumentar a transparência dos mercados; assinala que as notações de 
sustentabilidade baseadas em critérios ambientais, sociais e de governação (critérios 
ESG) são um complemento importante das avaliações do risco de crédito fornecidas 
pelas notações de risco no sentido de canalizar fundos para investimentos em atividades 
sustentáveis;

17. Regista a necessidade de intensificar os esforços para tornar as atividades do mercado 
financeiro mais coerentes com os objetivos de sustentabilidade e os critérios ESG, 
salientando o papel central das autoridades europeias de supervisão na consecução 
destes objetivos;

Resolução

18. Congratula-se com o facto de o Conselho Único de Resolução não ter sido obrigado a 
tomar medidas de resolução em 2019; insta a Comissão a verificar se a legislação é 
adequada para garantir que todos os bancos possam, se necessário, passar por um 
processo de resolução sem necessidade de dinheiro dos contribuintes; convida a 
Comissão a acompanhar a revisão do Conselho de Estabilidade Financeira da legislação 
aplicável às instituições bancárias «demasiado grandes para falir» e a ponderar 
novamente a introdução de legislação em matéria de separação da banca de depósitos da 
banca de investimento;

19. Manifesta a sua preocupação com a falta de mecanismos na União Bancária para 
assegurar que a liquidez de emergência possa ser disponibilizada em caso de resolução e 
insta a Comissão a tentar colmatar esta lacuna sem demora;

20. Apela à entrada em funcionamento do mecanismo de apoio ao Fundo Único de 



PE643.187v01-00 8/8 PR\1192536PT.docx

PT

Resolução;

21. Sublinha que os bancos devem poder operar além-fronteiras, gerindo o seu capital e a 
sua liquidez a um nível consolidado, a fim de diversificar os seus riscos e resolver 
eventuais faltas de rendibilidade; salienta que as regras devem permitir uma maior 
flexibilidade para a empresa-mãe a este respeito, especificando que, em caso de crise, a 
empresa-mãe deve fornecer capital e liquidez à filial localizada no país de acolhimento;

Seguro de depósitos

22. Apela à conclusão da União Bancária através da criação de um SESD completamente 
mutualizado, para proteger os depositantes contra perturbações na banca e garantir a 
confiança dos depositantes e dos investidores em toda a União Bancária; acolhe com 
agrado o apoio da [nova] presidência da Comissão e do presidente do BCE ao 
estabelecimento do SESD;

°

° °

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à EBA, ao BCE, ao CUR, aos parlamentos nacionais e às autoridades competentes 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 40, do Regulamento (UE) n.º 575/2013.


