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Alteração 727
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité e as autoridades nacionais de 
resolução estão sujeitas ao dever de 
cooperação de boa-fé e à obrigação de 
proceder ao intercâmbio de informações.

1. O Comité e as autoridades nacionais de 
resolução estão sujeitas ao dever de 
cooperação de boa-fé e à obrigação de 
proceder ao intercâmbio de informações.

No processo de resolução de entidades na 
aceção do artigo 2.º, alíneas a) a c) que 
não estejam sujeitas à supervisão direta 
do Banco Central Europeu em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 4 do 
Regulamento […] do Conselho que 
confere ao Banco Central Europeu 
atribuições específicas no que diz respeito 
às políticas relativas à supervisão 
prudencial das instituições de crédito, as 
autoridades nacionais de resolução e o 
Comité estão sujeitos à obrigação de 
proceder ao intercâmbio de informações.

Or. de

Alteração 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve facultar à Comissão 
todas as informações relevantes para o 
exercício das suas funções de acordo com o 
presente regulamento e, se aplicável, do
artigo 107.º do TFUE.

2. O Comité deve facultar à Comissão 
todas as informações relevantes para o 
exercício das suas funções de acordo com o 
artigo 107.º do TFUE.

Or. en
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Alteração 729
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um grupo incluir entidades 
estabelecidas em Estados-Membros
participantes, bem como em 
Estados-Membros não participantes, sem 
prejuízo de qualquer aprovação da 
Comissão requerida de acordo com o 
presente regulamento, o Comité deve 
representar as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes, para efeitos da cooperação 
com os Estados-Membros não 
participantes, em conformidade com os 
artigos 7.º, 8.º, 11.º, 12.º, 15.º, 50.º e 80.º a 
83.º da Diretiva [ ].

Sempre que um grupo incluir entidades 
estabelecidas em Estados-Membros
participantes, bem como em 
Estados-Membros não participantes, sem 
prejuízo de qualquer aprovação da 
Comissão requerida de acordo com o 
presente regulamento, o Comité deve 
representar as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes, para efeitos da cooperação 
com os Estados-Membros não 
participantes, em conformidade com os 
artigos 7.º, 8.º, 11.º, 12.º, 15.º, 50.º e 80.º a 
83.º da Diretiva [ ]. O Comité deve 
informar as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros não 
participantes de qualquer ação por si 
adotada na preparação de um processo de 
resolução sempre que um grupo inclua 
entidades estabelecidas em 
Estados-Membros participantes, bem 
como em Estados-Membros não
participantes. Em caso de diferendos em 
situações transfronteiriças, as disposições 
relativas à mediação vinculativa da 
Autoridade Bancária Europeia 
especificadas no Regulamento (UE) n.º 
1093/2010 são plenamente aplicáveis. O 
Comité, na sua qualidade de autoridade 
nacional de resolução, é obrigado a agir 
de acordo com a decisão da ABE e a 
Comissão não pode tomar medidas que 
violem a decisão da ABE.

Or. en
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Alteração 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um grupo incluir entidades 
estabelecidas em Estados-Membros
participantes, bem como em 
Estados-Membros não participantes, sem 
prejuízo de qualquer aprovação da 
Comissão requerida de acordo com o 
presente regulamento, o Comité deve 
representar as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes, para efeitos da cooperação 
com os Estados-Membros não 
participantes, em conformidade com os 
artigos 7.º, 8.º, 11.º, 12.º, 15.º, 50.º e 80.º a 
83.º da Diretiva [ ].

Sempre que um grupo incluir entidades 
estabelecidas em Estados-Membros
participantes, bem como em 
Estados-Membros não participantes, sem 
prejuízo de qualquer aprovação do Comité
requerida de acordo com o presente 
regulamento, o Comité deve representar as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes, para 
efeitos da cooperação com os 
Estados-Membros não participantes, em 
conformidade com os artigos 7.º, 8.º, 11.º, 
12.º, 15.º, 50.º e 80.º a 83.º da Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de resolução transfronteiriça de 
um grupo que inclua entidades 
estabelecidas em Estados-Membros
participantes, bem como em 
Estados-Membros não participantes, as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que não existam filiais e sucursais devem 
ser convidadas pelo Comité a participar 
na sua sessão executiva na qualidade de 
observadores, sem direito de voto.
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Or. en

Alteração 732
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os acordos de cooperação não 
vinculativos devem incluir disposições em 
matéria de procedimentos de coordenação 
e de cooperação entre o comité único de 
resolução e as autoridades de acolhimento 
de países terceiros representadas em 
Grupos de Gestão de Crises sobre as 
seguintes questões:
(a) Intercâmbio das informações 
necessárias para a preparação, o 
desenvolvimento e a manutenção de 
planos de resolução;
(b) Intercâmbio das informações 
necessárias para a aplicação dos 
instrumentos de resolução e o exercício 
dos poderes de resolução e de poderes 
semelhantes nos termos da legislação dos 
países terceiros relevantes;
(c) Alerta precoce ou consulta das partes 
no acordo de cooperação antes da adoção 
de qualquer medida significativa ao 
abrigo do presente regulamento ou da 
legislação dos países terceiros relevantes 
que afete a instituição ou grupo a que o 
acordo diz respeito;
(d) Coordenação da comunicação pública 
em caso de medidas de resolução 
conjuntas;
(e) A coordenação, a cooperação e o 
intercâmbio de informações nos termos 
das alíneas a) a d) devem estar sujeitos a 
rigorosas normas de confidencialidade.
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Or. en

Alteração 733
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os acordos de cooperação não 
vinculativos devem incluir disposições em 
matéria de procedimentos de coordenação 
e de cooperação entre o comité único de 
resolução e as autoridades de acolhimento 
de países terceiros representadas em 
Grupos de Gestão de Crises sobre as 
seguintes questões:
(a) Intercâmbio das informações 
necessárias para a preparação, o 
desenvolvimento e a manutenção de 
planos de resolução;
(b) Intercâmbio das informações 
necessárias para a aplicação dos 
instrumentos de resolução e o exercício 
dos poderes de resolução e de poderes 
semelhantes nos termos da legislação dos 
países terceiros relevantes;
(c) Alerta precoce ou consulta das partes 
no acordo de cooperação antes da adoção 
de qualquer medida significativa ao 
abrigo do presente regulamento ou da 
legislação dos países terceiros relevantes 
que afete a instituição ou grupo a que o 
acordo diz respeito;
(d) Coordenação da comunicação pública 
em caso de medidas de resolução 
conjuntas;
(e) A coordenação, a cooperação e o 
intercâmbio de informações nos termos 
das alíneas a) a d) devem estar sujeitos a 
rigorosas normas de confidencialidade.
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Or. en

Alteração 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e o Comité, no âmbito das 
respetivas responsabilidades, devem ser 
exclusivamente responsáveis pela 
conclusão, em nome das autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes, dos 
acordos de cooperação não vinculativos a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 4, da 
Diretiva [ ] e notificá-los em conformidade 
com o n.º 6 do mesmo artigo.

O Comité, no âmbito das suas
responsabilidades, deve ser exclusivamente 
responsável pela conclusão, em nome das 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes, dos 
acordos de cooperação não vinculativos a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 4, da 
Diretiva [ ] e notificá-los em conformidade 
com o n.º 6 do mesmo artigo.

Or. en

Alteração 735
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do exercício das missões 
referidas nos artigos 7.º, 8.º, 11.º, 16.º e 
17.º, o Comité, diretamente ou por 
intermédio das autoridades nacionais de 
resolução, pode exigir que as seguintes 
pessoas coletivas ou singulares lhe 
forneçam todas as informações necessárias 
ao exercício das funções conferidas pelo 
presente regulamento:

1. Para efeitos do exercício das missões 
referidas nos artigos 7.º, 8.º, 11.º, 16.º e 
17.º, o Comité, diretamente ou por 
intermédio das autoridades nacionais de 
resolução, fazendo pleno uso de todas as 
informações disponíveis no BCE ou nas 
autoridades nacionais competentes, pode 
exigir que as seguintes pessoas coletivas ou 
singulares lhe forneçam todas as 
informações necessárias ao exercício das 
funções conferidas pelo presente 
regulamento:
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Or. en

Alteração 736
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Terceiros em quem as entidades 
referidas no artigo 2.º externalizaram 
funções ou atividades.

(c) Terceiros estabelecidos ou localizados 
num Estado-Membro participante em 
quem as entidades referidas no artigo 2.º 
externalizaram funções ou atividades 
críticas.

Or. en

Alteração 737
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades referidas no artigo 2.º e as 
pessoas a que se refere o n.º 1, alínea b),
devem fornecer as informações solicitadas 
de acordo com o n.º 1. As disposições 
relativas ao sigilo profissional não devem 
isentar essas entidades e pessoas do dever 
de prestação dessas informações. A 
prestação das informações solicitadas não é 
considerada uma violação do sigilo 
profissional.

2. As entidades e as pessoas a que se refere 
o n.º 1 devem fornecer as informações 
solicitadas de acordo com o n.º 1. As 
disposições relativas ao sigilo profissional 
não devem isentar essas entidades e 
pessoas do dever de prestação dessas 
informações. A prestação das informações 
solicitadas não é considerada uma violação 
do sigilo profissional.

Or. en

Alteração 738
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité deve poder obter numa base 
contínua quaisquer informações sobre 
capital, liquidez, ativos e passivos relativos 
a qualquer instituição sujeita aos seus 
poderes de resolução que sejam relevantes 
para efeitos de resolução.

4. O Comité deve poder obter numa base 
contínua quaisquer informações sobre 
capital, liquidez, ativos e passivos relativos 
a qualquer instituição sujeita aos seus 
poderes de resolução.

Or. en

Alteração 739
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité, as autoridades competentes e 
as autoridades nacionais de resolução
podem elaborar um memorando de 
entendimento que inclua um 
procedimento em matéria de intercâmbio 
de informações.

5. O procedimento relativo ao intercâmbio 
de informações entre o Comité, as 
autoridades competentes e as autoridades 
nacionais de resolução deve ser definido e 
aplicado através de um memorando de 
entendimento.

Or. en

Alteração 740
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité, as autoridades competentes e 
as autoridades nacionais de resolução 
podem elaborar um memorando de 

5. O Comité, as autoridades competentes e 
as autoridades nacionais de resolução 
podem elaborar um memorando de 
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entendimento que inclua um procedimento 
em matéria de intercâmbio de informações.

entendimento que inclua um procedimento 
em matéria de intercâmbio de informações. 
O intercâmbio de informações entre o 
Comité, as autoridades competentes e as 
autoridades nacionais de resolução não é 
considerado uma violação do sigilo 
profissional.

Or. en

Alteração 741
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité, as autoridades competentes e 
as autoridades nacionais de resolução 
podem elaborar um memorando de 
entendimento que inclua um procedimento 
em matéria de intercâmbio de informações.

5. O Comité, as autoridades competentes 
dos Estados-Membros participantes e as 
autoridades nacionais de resolução podem 
elaborar um memorando de entendimento 
que inclua um procedimento em matéria de 
intercâmbio de informações.

Or. en

Alteração 742
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité, as autoridades competentes e 
as autoridades nacionais de resolução 
podem elaborar um memorando de 
entendimento que inclua um procedimento 
em matéria de intercâmbio de informações.

5. O Comité, as autoridades competentes, 
incluindo o BCE, e as autoridades 
nacionais de resolução podem elaborar um 
memorando de entendimento que inclua 
um procedimento em matéria de 
intercâmbio de informações.

Or. en
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Alteração 743
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades competentes, incluindo o 
BCE, se for caso disso, e as autoridades 
nacionais de resolução devem cooperar 
com o Comité, a fim de verificar se 
algumas ou todas as informações 
solicitadas estão disponíveis. Sempre que 
essas informações estejam disponíveis, as 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
se for caso disso, ou as autoridades 
nacionais de resolução devem comunicar 
essas informações ao Comité.

6. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros participantes, incluindo 
o BCE, se for caso disso, e as autoridades 
nacionais de resolução devem cooperar 
com o Comité, a fim de verificar se 
algumas ou todas as informações 
solicitadas estão disponíveis. Sempre que 
essas informações estejam disponíveis, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros participantes, incluindo 
o BCE, se for caso disso, ou as autoridades 
nacionais de resolução devem comunicar 
essas informações ao Comité.

Or. en

Alteração 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso os funcionários do Comité e outros 
acompanhantes por este autorizados ou 
nomeados verifiquem que uma pessoa se 
opõe a uma inspeção ordenada nos termos 
do n.º 1, as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes em causa devem prestar-lhes 
a assistência necessária, de acordo com a 
legislação nacional. Na medida do 
necessário para efeitos da inspeção, esta 
assistência compreende a selagem de 
quaisquer instalações profissionais e 

5. Caso os funcionários do Comité e outros 
acompanhantes por este autorizados ou 
nomeados verifiquem que uma pessoa se 
opõe a uma inspeção ordenada nos termos 
do n.º 1, as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes em causa devem prestar-lhes 
a assistência necessária, de acordo com a 
legislação nacional. Na medida do 
necessário para efeitos da inspeção, esta 
assistência compreende a selagem de
quaisquer instalações profissionais e 
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registos contabilísticos ou outros. Sempre 
que esse poder não estiver à disposição das 
autoridades nacionais de resolução 
envolvidas, deve exercer o seu poder de 
requerer a assistência necessária de outras 
autoridades nacionais de resolução.

registos contabilísticos ou outros. Sempre 
que esse poder não estiver à disposição das 
autoridades nacionais de resolução 
envolvidas, deve exercer o seu poder de 
requerer a assistência necessária de outras 
autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 745
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os funcionários e outras pessoas a 
que se referem os n.os 2 e 4 ficam sujeitos 
ao requisito de sigilo profissional 
estabelecido no artigo 79.º.

Or. en

Alteração 746
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso seja solicitada a autorização 
referida no n.º 1, a autoridade judicial 
nacional deve verificar a autenticidade da 
decisão do Comité e o caráter não 
arbitrário e não excessivo das medidas 
coercivas previstas relativamente ao objeto 
da inspeção. Ao avaliar a 
proporcionalidade das medidas coercivas, a 
autoridade judicial nacional pode solicitar 
ao Comité explicações circunstanciadas, 
nomeadamente sobre os motivos invocados 

2. Caso seja solicitada a autorização 
referida no n.º 1, a autoridade judicial 
nacional deve verificar, prontamente e sem 
demora, a autenticidade da decisão do 
Comité e o caráter não arbitrário e não 
excessivo das medidas coercivas previstas 
relativamente ao objeto da inspeção. Ao 
avaliar a proporcionalidade das medidas 
coercivas, a autoridade judicial nacional 
pode solicitar ao Comité explicações 
circunstanciadas, nomeadamente sobre os 
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por este para suspeitar da existência de 
uma infração aos atos referidos no artigo 
26.º, sobre a gravidade da presumível 
infração e sobre a natureza do 
envolvimento da pessoa sujeita às medidas 
coercivas. No entanto, a autoridade judicial 
nacional não pode apreciar a necessidade 
da inspeção nem exigir que lhe sejam 
fornecidas informações constantes do 
processo constituído pelo Comité. A 
legalidade da decisão do Comité apenas é 
sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça 
da União Europeia.

motivos invocados por este para suspeitar 
da existência de uma infração aos atos 
referidos no artigo 26.º, sobre a gravidade 
da presumível infração e sobre a natureza 
do envolvimento da pessoa sujeita às 
medidas coercivas. No entanto, a 
autoridade judicial nacional não pode 
apreciar a necessidade da inspeção nem 
exigir que lhe sejam fornecidas 
informações constantes do processo 
constituído pelo Comité. A legalidade da 
decisão do Comité apenas é sujeita à 
fiscalização do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 747
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve ordenar à autoridade 
nacional de resolução em causa a aplicação 
de uma sanção pecuniária compulsória à 
entidade em causa referida no artigo 2.º, 
em conformidade com a Diretiva [ ], a fim 
de obrigar:

1. O Comité deve ordenar à autoridade 
nacional de resolução em causa a aplicação 
de uma sanção pecuniária compulsória à 
entidade em causa referida no artigo 2.º, a 
fim de obrigar:

Or. en

Alteração 748
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um Comité Único de 
Resolução. O Comité é uma agência da 
União Europeia com uma estrutura 
específica correspondente às suas missões. 
O Comité tem personalidade jurídica.

1. É instituído um Comité Único de 
Resolução. O Comité é uma agência da 
União Europeia, sob os auspícios do BCE,
com uma estrutura específica 
correspondente às suas missões. O Comité 
tem personalidade jurídica.

Or. en

Alteração 749
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O diretor executivo; (a) O diretor executivo com direito de voto;

Or. en

Alteração 750
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O diretor executivo; (a) O diretor executivo, com direito de
voto;

Or. en

Alteração 751
Marianne Thyssen
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O diretor executivo; (a) O diretor executivo com direito de 
voto;

Or. nl

Alteração 752
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Quatro membros independentes;

Or. en

Justificação

Sugere-se que sejam adicionados ao Comité quatro membros independentes que não 
representem qualquer Estado-Membro ou autoridade nacional, a fim de reforçar a dimensão 
europeia do Comité e de qualquer decisão tomada. A presente alteração deve ser lida em 
conjunto com as alterações dos artigos 49.º, 51.º, 52.º e 53.º.

Alteração 753
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O diretor executivo adjunto; Suprimido

Or. en
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Alteração 754
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O diretor executivo adjunto; (b) O diretor executivo adjunto, na 
qualidade de membro sem direito de voto;

Or. de

Alteração 755
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O diretor executivo adjunto; (b) Dois diretores executivos adjuntos com 
direito de voto;

Or. nl

Alteração 756
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O diretor executivo adjunto; (b) O diretor executivo adjunto com direito 
de voto;

Or. en

Alteração 757
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O diretor executivo adjunto; (b) o diretor executivo adjunto, com direito 
de voto;

Or. en

Alteração 758
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; Suprimido

Or. en

Alteração 759
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; Suprimido

Or. en

Alteração 760
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; Suprimido

Or. en

Justificação

A acumulação de funções por parte da Comissão (tomada de decisão final, auxílios estatais e 
autoridade da concorrência, competências de regulamentação) pode suscitar conflitos de 
interesses. Propõe-se, portanto, que seja conferido à Comissão um estatuto de observador 
para minimizar os conflitos de interesses. A presente alteração deve ser lida em conjunto com 
as alterações dos artigos 49.º, 51.º, 52.º e 53.º.

Alteração 761
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; Suprimido

Or. en

Alteração 762
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; (c) Um membro nomeado pela Comissão, 
enquanto membro sem direito de voto;

Or. de
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Alteração 763
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; (c) Um membro nomeado pela Comissão, 
sem direito de voto;

Or. en

Alteração 764
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; (c) Um observador nomeado pela 
Comissão, que não tem acesso a 
informações confidenciais relativas a 
instituições específicas;

Or. en

Alteração 765
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; (c) Um membro nomeado pela Comissão, 
com direito de voto;

Or. en
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Alteração 766
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um membro nomeado pela Comissão; (c) Um membro nomeado pela Comissão 
com direito de voto;

Or. nl

Alteração 767
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; Suprimido

Or. en

Alteração 768
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo ao papel de autoridade competente do BCE, sugere-se que lhe seja conferido um 
estatuto de observador, a fim de minimizar os seus potenciais conflitos de interesses. A 
presente alteração deve ser lida em conjunto com as alterações dos artigos 49.º, 51.º, 52.º e 
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53.º. 

Alteração 769
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; Suprimido

Or. en

Alteração 770
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; Suprimido

Or. en

Alteração 771
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; (d) O Presidente do Conselho de 
Supervisão do BCE, na qualidade de
membro sem direito de voto;

Or. de
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Alteração 772
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; (d) Um membro nomeado pelo BCE, sem 
direito de voto;

Or. en

Alteração 773
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; (d) Um membro nomeado pelo BCE, sem 
direito de voto;

Or. en

Alteração 774
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; (d) Um membro nomeado pelo BCE com 
direito de voto;

Or. nl

Alteração 775
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um membro nomeado pelo BCE; (d) Um membro nomeado pelo BCE, com 
direito de voto;

Or. en

Alteração 776
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Um perito independente nomeado 
pelo BCE, com direito de voto;

Or. en

Alteração 777
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Um membro nomeado pelo 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 778
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Um membro sem direito de voto 
nomeado pelo MEE;

Or. en

Alteração 779
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um membro nomeado pelo MEE, 
enquanto membro sem direito de voto;

Or. de

Alteração 780
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um membro nomeado pelo MEE;

Or. en

Alteração 781
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução.

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução, com direito de voto.

Or. en

Alteração 782
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução.

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução, com direito de voto.

Or. en

Alteração 783
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução.

(e) Um membro nomeado por cada 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução com direito de voto.

Or. nl
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Alteração 784
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um membro observador nomeado 
pela ABE, sem direito de voto.

Or. en

Alteração 785
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os membros nomeados pelo BCE e 
pelo Parlamento Europeu devem possuir 
um elevado nível de competências e 
conhecimentos especializados relevantes, 
designadamente por força dos seus 
antecedentes académicos no setor 
financeiro. Devem agir de forma 
independente das instituições que os 
nomearam e não devem ser considerados 
responsáveis perante essas instituições. O 
mandato tem uma duração de cinco anos 
e não é renovável.

Or. en

Alteração 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A duração do mandato do diretor 
executivo, do diretor executivo adjunto e 
dos membros do Comité nomeados pela 
Comissão e pelo BCE é de cinco anos. Sob 
reserva do disposto no artigo 53.º, n.º 6, 
este mandato não é renovável.

2. A duração do mandato do diretor 
executivo, do diretor executivo adjunto e 
do membro do Comité nomeado pelo BCE 
é de cinco anos. Sob reserva do disposto no 
artigo 53.º, n.º 6, este mandato não é 
renovável.

Or. en

Alteração 787
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma sessão plenária do Comité, que 
exerce as funções estabelecidas no 
artigo 47.º;

(a) Uma sessão plenária do Comité;

Or. en

Alteração 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité deve agir em conformidade com 
o direito da União, em especial com as 
decisões da Comissão adotadas por força 
do presente regulamento.

O Comité deve agir em conformidade com 
o direito da União. 

Or. en
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Alteração 789
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité é responsável perante o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão no que se refere à aplicação do 
presente regulamento, em conformidade 
com os n.os 2 a 8.

1. O Comité é responsável perante o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão no que se refere à aplicação do 
presente regulamento, em conformidade 
com os n.os 2 a 8, na medida em que não 
tenha planeado e/ou agido de acordo com 
instruções específicas da Comissão.

Or. en

Alteração 790
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu 
um relatório sobre o desempenho das 
missões que lhe são confiadas pelo 
presente regulamento.

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu 
um relatório sobre o desempenho das 
missões que lhe são confiadas pelo 
presente regulamento. Esse relatório será 
publicado no sítio Web do Comité sob 
reserva dos requisitos em matéria de sigilo 
profissional.

Or. en

Alteração 791
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu 
um relatório sobre o desempenho das 
missões que lhe são confiadas pelo 
presente regulamento.

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Eurogrupo, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas Europeu um relatório sobre o 
desempenho das missões que lhe são 
confiadas pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 792
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O diretor executivo deve apresentar 
publicamente esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. O diretor executivo deve apresentar 
publicamente esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Eurogrupo na presença de 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

Or. en

Alteração 793
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do Parlamento Europeu, o 
diretor executivo participa numa audição 
sobre o desempenho das suas missões em 
matéria de resolução perante as comissões 
competentes do Parlamento Europeu.

4. A pedido do Parlamento Europeu, o 
diretor executivo participa numa audição 
sobre o desempenho das suas missões em 
matéria de resolução perante as comissões 
competentes do Parlamento Europeu. As 
audições devem ser realizadas no mínimo 
uma vez por cada ano civil.
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Or. en

Alteração 794
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A pedido do Parlamento Europeu, o 
diretor executivo adjunto participa numa 
audição sobre o desempenho das suas 
missões em matéria de resolução perante 
as comissões competentes do Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 795
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O diretor executivo pode, a pedido do 
Conselho, ser ouvido sobre o desempenho 
das suas missões em matéria de resolução 
perante o Conselho.

5. O diretor executivo pode, a pedido do 
Eurogrupo, ser ouvido sobre o 
desempenho das suas missões em matéria 
de resolução perante o Eurogrupo e os 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

Or. en

Alteração 796
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O diretor executivo pode, a pedido do 
Conselho, ser ouvido sobre o desempenho 
das suas missões em matéria de resolução 
perante o Conselho.

5. O diretor executivo pode, a pedido do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ser 
ouvido sobre o desempenho das suas 
missões em matéria de resolução perante o 
Conselho.

Or. en

Alteração 797
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6
2013/0253 (COD)
Artigo 41 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro. 
Deve ser dada reposta às perguntas o mais 
rapidamente possível e, em qualquer caso, 
no prazo de cinco semanas após a sua 
transmissão ao Comité.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a eficácia dos direitos de controlo do Conselho e do Parlamento Europeu, 
deve ser definido um prazo máximo para a entrega de respostas. Cinco semanas constituem o 
mesmo período de tempo que o BCE e o PE acordaram no seu Acordo Interinstitucional 
relativamente ao MUS.
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Alteração 798
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Eurogrupo e pelos representantes dos 
Estados-Membros participantes cuja moeda 
não seja o euro, segundo os seus próprios 
procedimentos.

Or. en

Alteração 799
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes e não participantes cuja 
moeda não seja o euro.

Or. en

Alteração 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. No âmbito de quaisquer investigações 
realizadas pelo Parlamento, o Comité deve 
cooperar com este último, como previsto 
no TFUE. O Comité e o Parlamento devem 
celebrar acordos adequados relativos às 
modalidades práticas da responsabilização 
e controlo democráticos sobre o exercício 
das missões confiadas ao Comité pelo 
presente regulamento. Esses acordos 
devem abranger, entre outros aspetos, o 
acesso à informação, a cooperação no 
âmbito das investigações e informações 
sobre o procedimento de seleção do diretor 
executivo.

8. No âmbito de quaisquer investigações 
realizadas pelo Parlamento, o Comité deve 
cooperar com este último, como previsto 
no TFUE. O Comité e o Parlamento devem 
celebrar, até 1 de março de 2015, acordos 
adequados relativos às modalidades 
práticas da responsabilização e controlo 
democráticos sobre o exercício das missões 
confiadas ao Comité pelo presente 
regulamento. Esses acordos devem 
abranger, entre outros aspetos, o acesso à 
informação, a cooperação no âmbito das 
investigações e informações sobre o 
procedimento de seleção do diretor 
executivo e do diretor executivo adjunto, e 
devem ter, em todos os aspetos relevantes, 
pelo menos o âmbito e a substância 
abrangidos pelo Acordo Interinstitucional 
aprovado pelo PE, em 9 de outubro de 
2013, no âmbito do MUS, nos termos do 
artigo 20.º, n.º 9, do regulamento [MUS]. 
Esses acordos devem incluir um acordo 
entre o Comité e o Parlamento sobre os 
princípios e procedimentos para a 
classificação, a transmissão ao 
Parlamento e o diferimento da divulgação 
ao público de informações confidenciais 
que não estejam abrangidas pelo Acordo 
Interinstitucional celebrado nos termos do 
artigo 20.º, n.º 9, do regulamento [MUS].

Or. en

Alteração 801
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O parlamento nacional de um 
Estado-Membro participante pode convidar 

2. O parlamento nacional de um 
Estado-Membro participante pode convidar 
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o diretor executivo, acompanhado de um 
representante da autoridade nacional de 
resolução, a participar numa troca de 
pontos de vista sobre a resolução de
instituições de crédito estabelecidas nesse 
Estado-Membro.

o diretor executivo, acompanhado de um 
representante da autoridade nacional de 
resolução, a participar numa troca de 
pontos de vista sobre a resolução das
entidades referidas no artigo 2.º
estabelecidas nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros não participantes 
podem convidar o diretor executivo do 
Comité, acompanhado de um 
representante da sua própria autoridade 
nacional de resolução, a participar numa 
troca de pontos de vista sobre todas as 
eventuais repercussões da resolução de 
instituições de crédito em 
Estados-Membros participantes em 
entidades fora do âmbito do MUR.

Or. en

Alteração 803
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, devem agir de forma 
independente e objetiva no interesse da 
União no seu conjunto e não devem 

2. Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, devem agir de forma 
independente e objetiva no interesse da 
União no seu conjunto e não devem 
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procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou órgãos da União, dos 
governos dos Estados-Membros nem de 
qualquer outro organismo público ou 
privado.

procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou órgãos da União, dos 
governos dos Estados-Membros nem de 
qualquer outro organismo público ou 
privado.

Or. en

Alteração 804
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité tem a sua sede em Bruxelas, na
Bélgica.

O Comité tem a sua sede em Frankfurt am 
Main, na Alemanha.

Or. de

Alteração 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité tem a sua sede em Bruxelas, na
Bélgica.

O Comité tem a sua sede em Frankfurt am 
Main, na Alemanha.

Or. en

Alteração 806
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, em conformidade com o 
artigo 49.º, n.º 1, com base num projeto 
apresentado pelo diretor executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Banco Central Europeu;

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, em conformidade com o 
artigo 49.º, n.º 1, com base num projeto 
apresentado pelo diretor executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Banco Central Europeu; a execução do 
programa de trabalho anual do Comité 
deve ser acompanhada e controlada 
trimestralmente pelo plenário do Comité.

Or. en

Alteração 807
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, em conformidade com o 
artigo 49.º, n.º 1, com base num projeto 
apresentado pelo diretor executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Banco Central Europeu;

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, em conformidade com o 
artigo 49.º, n.º 1, com base num projeto 
apresentado pelo diretor executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Eurogrupo e aos
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro, 
à Comissão e ao Banco Central Europeu;

Or. en

Alteração 808
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Adota o seu orçamento anual em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 2;

(b) Adota, acompanha e controla o seu 
orçamento anual em conformidade com o 
artigo 58.º, n.os 2 e 2-A. O 
acompanhamento e controlo devem ser 
realizados trimestralmente.

Or. en

Alteração 809
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Emite pareceres e/ou 
recomendações relativamente ao projeto 
de relatório trimestral do diretor executivo 
mencionado no artigo 52.º, n.º 2, alínea 
g);

Or. en

Alteração 810
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Decide sobre a contração de 
empréstimos voluntária entre mecanismos 
de financiamento, em conformidade com o 
artigo 68.º, a mutualização dos 
mecanismos nacionais de financiamento, 
em conformidade com o artigo 72.º, e a 
concessão de empréstimos aos sistemas de 
garantia de depósitos, em conformidade 

(c) Decide sobre a contração de 
empréstimos voluntária entre mecanismos 
de financiamento, em conformidade com o 
artigo 68.º, a mutualização dos 
mecanismos nacionais de financiamento, 
em conformidade com o artigo 72.º, e a 
concessão de empréstimos aos sistemas de 
garantia de depósitos, em conformidade 
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com o artigo 73.º; com o artigo 73.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 811
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Adota um relatório anual de atividades 
sobre as suas atividades referidas no 
artigo 42.º. Esse relatório deve apresentar 
explicações pormenorizadas sobre a 
execução do orçamento;

(d) Adota o relatório anual de atividades 
sobre as suas atividades referidas no 
artigo 41.º. Esse relatório deve apresentar 
explicações pormenorizadas sobre a
execução do orçamento;

Or. en

Alteração 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido da 
Comissão, ou a pedido de pelo menos um 
terço dos seus membros.

2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido do 
BCE, ou a pedido de pelo menos um terço 
dos seus membros.

Or. en

Alteração 813
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido da 
Comissão, ou a pedido de pelo menos um 
terço dos seus membros.

2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido da 
Comissão, a pedido do BCE, ou a pedido 
de pelo menos um terço dos seus membros.

Or. en

Alteração 814
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Realizam-se pelo menos duas reuniões
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido da 
Comissão, ou a pedido de pelo menos um 
terço dos seus membros.

2. Realizam-se pelo menos quatro reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente por 
iniciativa do diretor executivo, a pedido da 
Comissão, ou a pedido de pelo menos um 
terço dos seus membros.

Or. en

Alteração 815
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria simples
dos seus membros. Todavia, as decisões 
referidas no artigo 47.º, n.º 1, alínea c), 

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria 
qualificada dos seus membros.
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são tomadas por maioria de dois terços 
dos seus membros.

Or. en

Alteração 816
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria simples 
dos seus membros. Todavia, as decisões 
referidas no artigo 47.º, n.º 1, alínea c), 
são tomadas por maioria de dois terços dos 
seus membros.

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria de dois 
terços dos seus membros.

Or. en

Alteração 817
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo participa na votação. 2. O diretor executivo participa na votação. 
Os membros nomeados pela Comissão, 
pelo BCE e pelo MEE não têm direito de 
voto.

Or. en

Alteração 818
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Se uma decisão do Comité lesar a 
soberania orçamental de um 
Estado-Membro, a decisão do Comité fica 
dependente da aprovação desse 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 819
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do disposto nos n.os 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 1, alíneas a) a d), participam 
nas sessões executivas do Comité.

1. Sob reserva do disposto nos n.os 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) a d), participam 
nas sessões executivas do Comité. Os 
membros nomeados pela Comissão, pelo 
BCE e pelo MEE não têm direito de voto.

Or. en

Alteração 820
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do disposto nos n.os 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 1, alíneas a) a d), 
participam nas sessões executivas do 
Comité.

1. Sob reserva do disposto nos n.os 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) e a-A), 
participam nas sessões executivas do 
Comité.
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Or. en

Justificação

A fim de assegurar a dimensão europeia do MUR e do Comité, apenas o executivo e os 
quatro membros independentes devem ser membros votantes do Comité na sua sessão 
executiva. A presente alteração deve ser lida em conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 
51.º, 52.º e 53.º.

Alteração 821
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 52.º, n.os 1 e 3.

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações na qualidade de observador 
sem direito de voto.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a dimensão europeia do MUR e do Comité, apenas o executivo e os 
quatro membros independentes devem ser membros votantes do Comité na sua sessão 
executiva. O Comité não deve, contudo, tomar uma decisão sem ouvir o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em causa, tomando as suas opiniões devidamente em conta. A presente 
alteração deve ser lida em conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 51.º, 52.º e 53.º.

Alteração 822
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 52.º, n.os 1 e 3.

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 51.º, n.os 1 e 3.

Or. en

Alteração 823
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam nas deliberações e 
no processo de decisão, em conformidade 
com o artigo 52.º, n.os 2 e 3.

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial, sucursal ou 
entidade abrangida pela supervisão numa 
base consolidada, também participam nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 51.º, n.os 2 e 3.

Or. en

Alteração 824
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam nas deliberações e 
no processo de decisão, em conformidade 
com o artigo 52.º, n.os 2 e 3.

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam nas deliberações 
na qualidade de observadores sem direito 
de voto.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a dimensão europeia do MUR e do Comité, apenas o executivo e os 
quatro membros independentes devem ser membros votantes do Comité na sua sessão 
executiva. O Comité não deve, contudo, tomar uma decisão sem ouvir os membros nomeados
pelo Estado-Membro de origem e pelos Estados-Membros de acolhimento, tomando as suas 
opiniões devidamente em conta. A presente alteração deve ser lida em conjunto com as 
alterações dos artigos 39.º, 51.º, 52.º e 53.º.

Alteração 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se necessário, o Comité pode 
também convocar observadores adicionais 
para participar nas reuniões da sua 
sessão executiva, nomeadamente 
autoridades nacionais de resolução 
específicas de Estados-Membros não 
participantes, quando delibera sobre um 
grupo que tem filiais ou sucursais 
importantes nesses Estados-Membros não 
participantes.

Or. en
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Alteração 826
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os coordenadores das equipas 
internas de resolução referidas no artigo 
77.º também participam nas sessões 
executivas do Comité, embora sem direito 
de voto, em caso de deliberações e 
decisões relativamente às entidades 
referidas no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 827
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O Comité institui uma Comissão de 
Reexame encarregada de proceder a uma 
revisão administrativa interna das 
decisões tomadas nas suas sessões 
executivas, no exercício dos poderes que 
lhe são conferidos pelo presente 
regulamento, e relativamente a medidas 
e/ou mecanismos de resolução, após um 
pedido de revisão, apresentado pelas 
autoridades nacionais de resolução cujos 
membros participaram na deliberação e 
na tomada de decisão, nos termos dos n.os

2 e 3, no caso de divergência considerável 
das decisões do Comité. 

Or. en
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Alteração 828
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Elabora as decisões a adotar pelo 
Comité em sessão plenária;

(a) Elabora todas as decisões a adotar pelo 
Comité em sessão plenária;

Or. en

Alteração 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
quaisquer informações pertinentes que 
lhe permitam avaliar e tomar uma decisão 
fundamentada em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 6;

Suprimido

Or. en

Alteração 830
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
quaisquer informações pertinentes que lhe 
permitam avaliar e tomar uma decisão 
fundamentada em conformidade com o 

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
quaisquer informações pertinentes;
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artigo 16.º, n.º 6;

Or. en

Alteração 831
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
quaisquer informações pertinentes que lhe
permitam avaliar e tomar uma decisão 
fundamentada em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 6;

i) Fornecer às entidades nacionais 
competentes, logo que possível, quaisquer 
informações pertinentes que lhes permitam 
avaliar e tomar uma decisão fundamentada 
em conformidade com o artigo 16.º, n.º 6;

Or. en

Alteração 832
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
quaisquer informações pertinentes que lhe 
permitam avaliar e tomar uma decisão 
fundamentada em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 6;

i) Fornecer à Comissão, logo que possível, 
um projeto de decisão em conformidade 
com o artigo 16.º, acompanhado de todas 
as informações pertinentes que lhe 
permitam avaliar e tomar uma decisão 
fundamentada em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 6;

Or. en

Alteração 833
Corien Wortmann-Kool



AM\1007293PT.doc 49/163 PE521.797v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Elaborar e avaliar os planos de 
resolução, em conformidade com os 
artigos 7.º a 9.º;

Or. en

Alteração 834
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) Determinar o requisito mínimo para 
os fundos próprios e passivos elegíveis 
que as instituições e as empresas-mãe são 
obrigadas a manter em conformidade com 
o artigo 10.º;

Or. en

Alteração 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a urgência o exija, o Comité, 
em sessão executiva, pode tomar 
determinadas decisões provisórias em 
nome do Comité em sessão plenária, em 
especial sobre questões de gestão 
administrativa, incluindo em matéria 
orçamental.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Em consonância com a DRRB, todas as autoridades de resolução do grupo devem ser 
consultadas, pois o tempo é muito importante numa situação de resolução. É essencial 
envolvê-las assim que possível, para não arriscar complicações a nível dos colégios.

Alteração 836
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité, em sessão executiva, 
reúne-se por iniciativa do diretor 
executivo ou a pedido dos seus membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor executivo ou a 
pedido dos seus membros.

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor executivo ou a 
pedido de qualquer um dos seus membros.

Or. en

Alteração 838
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor executivo ou a 
pedido dos seus membros.

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor executivo ou a 
pedido de qualquer um dos seus membros.

Or. en

Alteração 839
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade. A distribuição dos 
direitos de voto é a seguinte:
(a) Diretor executivo: um voto;
(b) Diretor executivo adjunto: um voto;
(c) Membro nomeado pela Comissão: dois 
votos;
(d) Membro nomeado pelo 
Estado-Membro participante, em 
representação da autoridade nacional de 
resolução: dois votos.

Or. en

Alteração 840
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

1. O Comité adota as suas decisões em 
sessão executiva por maioria simples dos 
seus membros com direito de voto. Em 
caso de empate, o diretor executivo tem 
voto de qualidade.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a dimensão europeia do MUR e do Comité, apenas o executivo e os 
quatro membros permanentes independentes devem ser membros do Comité com direito de 
voto na sua sessão executiva. A presente alteração deve ser lida em conjunto com as 
alterações dos artigos 39.º, 49.º, 52.º e 53.º.

Alteração 841
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes 
com direito de voto. Em caso de empate, o 
diretor executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

1. Ao deliberar sobre uma determinada 
entidade ou sobre um grupo estabelecido 
em apenas um Estado-Membro 
participante, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos membros participantes 
referidos no artigo 49.º, n.º 2. Em caso de 
empate, o diretor executivo tem voto de 
qualidade.

Or. en

Alteração 843
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a dimensão europeia do MUR e do Comité, apenas o executivo e os 
quatro membros permanentes independentes devem ser membros do Comité com direito de 
voto na sua sessão executiva. A presente alteração deve ser lida em conjunto com as 
alterações dos artigos 39.º, 49.º, 52.º e 53.º.

Alteração 844
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões relativas a medidas de resolução 
em sessão executiva por unanimidade dos 
seus membros participantes. Os membros 
do Comité dispõem de um voto cada um. A 
sessão executiva tem 7 dias para chegar a 
uma decisão. Se não for alcançado um 
consenso, o projeto de decisão é 
submetido à sessão plenária e adotado por 
maioria simples.

Or. en

Alteração 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes.
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva. Os membros 
da sessão executiva do Comité devem 
chegar a uma decisão conjunta.

Na ausência de uma decisão conjunta, o 
Comité toma a sua decisão em sessão 
plenária, como referido no artigo 48.º.

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais de resolução são incentivadas a envidar esforços para chegar a 
uma decisão conjunta. Se não conseguirem chegar a um consenso, todos os outros 
Estados-Membros participantes deliberam sobre a questão e votam por maioria simples (um 
membro, um voto).

Alteração 846
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
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Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, têm os seguintes direitos
de voto:

(a) Diretor executivo: um voto;
(b) Diretor executivo adjunto: um voto;
(c) Membro nomeado pela Comissão: dois 
votos.
(d) Membro nomeado pelo Estado 
Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo: 
um voto;
(e) Os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada dispõem de um voto, até ao 
máximo de dois votos, quando o número 
desses membros for superior a dois.
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 847
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 2. Ao deliberar sobre um grupo 
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transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes 
com direito de voto. Os membros do 
Comité referidos no artigo 39.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e e), e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes com 
direito de voto dispõem cada um de um 
direito de voto igual a um voto dividido 
pelo número de autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros nos quais 
esteja estabelecida uma filial ou uma 
entidade abrangida pela supervisão numa 
base consolidada. Em caso de empate, o 
diretor executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 848
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes.
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo e os Estados-Membros
participantes onde uma filial ou sucursal 
da instituição-mãe está localizada 
dispõem de um voto cada um. Em caso de 
empate, o diretor executivo tem voto de 
qualidade.
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executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 849
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e os membros nomeados
pelos Estados-Membros em que estão 
estabelecidas as autoridades de resolução 
a nível do grupo e as autoridades de 
resolução de acolhimento dispõem de um 
voto cada um. Os outros membros 
participantes dispõem cada um de um 
direito de voto igual a um voto dividido. 
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 850
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
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decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, com a exceção da 
Comissão, e o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo 
dispõem de um voto cada um. Os outros 
membros participantes dispõem cada um 
de um direito de voto igual a um voto 
dividido pelo número de autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 851
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a dois votos divididos pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, desde que a decisão de 
resolução transfronteiriça diga respeito, 
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executivo tem voto de qualidade. pelo menos, a dois Estados participantes 
nos quais esteja estabelecida uma filial ou 
uma entidade abrangida pela supervisão 
numa base consolidada. Se apenas um 
Estado-Membro com uma filial ou uma 
entidade abrangida pela supervisão numa 
base consolidada for afetado pela decisão 
de resolução transfronteiriça, a 
autoridade de resolução do 
Estado-Membro em causa dispõe apenas 
de um voto. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 852
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço nas sessões executivas do 
Comité, os membros do Comité referidos 
no artigo 39.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), o 
membro nomeado pelo Estado-Membro em 
que está estabelecida a autoridade de 
resolução a nível do grupo e os outros 
membros participantes das autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada devem fazer tudo ao seu 
alcance para chegar a uma decisão 
conjunta dentro do prazo fixado pelo 
Comité, tendo em conta a urgência do 
assunto específico. Se não for tomada 
uma decisão conjunta nos termos do n.º 1, 
os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), devem 
decidir, por maioria simples, dispondo 
cada um deles de um voto. Em caso de 
empate, o diretor executivo tem voto de 
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qualidade.

Or. nl

Alteração 853
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial, uma sucursal ou 
uma entidade abrangida pela supervisão 
numa base consolidada. A determinação 
da fração do voto da autoridade nacional 
de resolução de cada Estado-Membro em 
que esteja estabelecida uma filial, uma 
sucursal ou uma entidade abrangida pela 
supervisão numa base consolidada deve 
ter em conta a importância relativa da 
filial, sucursal ou entidade abrangida pela 
supervisão numa base consolidada na 
economia de cada Estado-Membro de 
acolhimento e no grupo como um todo.
Em caso de empate, o diretor executivo 
tem voto de qualidade.

Or. en
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Alteração 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes.
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos membros participantes 
referidos no artigo 49.º, n.º 3, com as 
seguintes alterações: Os membros do 
Comité referidos no artigo 39.º, n.º 1, 
alíneas a) a d), e o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo 
dispõem de um voto cada um. Os membros 
participantes nos quais esteja estabelecida 
uma filial ou uma entidade abrangida pela 
supervisão numa base consolidada dispõem 
cada um de um direito de voto igual a um 
dividido pelo seu número. Em caso de 
empate, o diretor executivo tem voto de 
qualidade.

Or. en

Alteração 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
simples dos seus membros participantes. 
Os membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 



AM\1007293PT.doc 63/163 PE521.797v01-00

PT

estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de dois votos cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a dois votos divididos pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Or. en

Alteração 856
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ser alcançado o nível-alvo de 
financiamento referido no artigo 65.º, um 
membro nomeado por um Estado-Membro 
tem a possibilidade de solicitar uma vez 
uma nova deliberação do Comité, no caso 
de uma decisão em discussão colidir com 
as responsabilidades orçamentais desse 
Estado-Membro.

3. Um membro nomeado por um 
Estado-Membro tem a possibilidade de 
solicitar uma vez uma nova deliberação do 
Comité, no caso de uma decisão em 
discussão colidir com as responsabilidades 
orçamentais desse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 857
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ser alcançado o nível-alvo de 
financiamento referido no artigo 65.º, um 

3. Um membro nomeado por um 
Estado-Membro tem a possibilidade de 



PE521.797v01-00 64/163 AM\1007293PT.doc

PT

membro nomeado por um Estado-Membro 
tem a possibilidade de solicitar uma vez 
uma nova deliberação do Comité, no caso 
de uma decisão em discussão colidir com 
as responsabilidades orçamentais desse 
Estado-Membro.

solicitar uma vez uma nova deliberação do 
Comité, no caso de uma decisão em 
discussão colidir com as responsabilidades 
orçamentais desse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 858
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de dois membros, e 
presididas pelo diretor executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 
assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de qualquer um dos seus
membros, e presididas pelo diretor 
executivo. O Comité, quando reunido em 
sessão executiva, pode convidar 
observadores para assistirem às suas 
reuniões numa base ad hoc.

Or. en

Alteração 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de dois membros, e 
presididas pelo diretor executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de pelo menos um membro, 
e presididas pelo diretor executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 
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assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

Or. en

Justificação

Deve ser possível convocar as sessões executivas do comité na sequência da iniciativa de 
apenas um membro (e não de dois, como é atualmente o caso da proposta da Comissão).

Alteração 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de dois membros, e 
presididas pelo diretor executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 
assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de qualquer um dos seus
membros, e presididas pelo diretor 
executivo. O Comité pode convidar 
observadores para assistirem às suas 
sessões executivas numa base ad hoc.

Or. en

Alteração 861
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Elaborar anualmente um projeto de 
relatório contendo uma secção sobre as 
atividades de resolução do Comité e uma 
secção sobre as questões financeiras e 
administrativas.

(g) Elaborar trimestralmente um projeto de 
relatório contendo uma secção sobre as 
atividades de resolução e os processos de 
resolução em curso do Comité, e uma 
secção sobre as questões financeiras e 
administrativas.
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Or. en

Alteração 862
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto são nomeados com base no seu 
mérito, competências e no conhecimento 
dos domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão e regulação financeiras.

4. O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto são nomeados com base no seu 
mérito, competências e no conhecimento 
dos domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão e regulação financeiras. O 
processo de nomeação deve respeitar o 
princípio do equilíbrio entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 863
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O diretor executivo e os dois 
diretores executivos adjuntos são 
selecionados com base num concurso, 
tendo em conta o princípio do equilíbrio 
entre homens e mulheres e informando 
devidamente o Parlamento Europeu e o 
Conselho.

Or. nl
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Alteração 864
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. A Comissão apresenta à comissão 
competente do Parlamento Europeu uma 
lista de candidatos para os cargos de
diretor executivo e de diretores executivos 
adjuntos.

A Comissão submete à aprovação do 
Parlamento Europeu as suas propostas 
para a nomeação do diretor executivo e 
dos dois diretores executivos adjuntos. 
Após a aprovação das propostas, o 
Conselho, por decisão de execução, 
nomeia o diretor executivo e dois diretores 
executivos adjuntos. 

Or. nl

Alteração 865
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu uma lista de 
candidatos para a nomeação do diretor 
executivo e do diretor executivo adjunto. O 
Conselho nomeia o diretor executivo e o 
diretor executivo adjunto após a aprovação
do Parlamento Europeu.
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Or. en

Alteração 866
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após aprovação do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 867
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
lista de candidatos para a nomeação do 
diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 868
Diogo Feio
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Um diretor executivo ou um diretor 
executivo adjunto cujo mandato tenha sido 
prorrogado não pode participar noutro 
processo de seleção para o mesmo posto 
uma vez terminado o período total do seu 
mandato.

7. Um diretor executivo adjunto cujo 
mandato tenha sido prorrogado não pode 
participar noutro processo de seleção para 
o mesmo posto uma vez terminado o 
período total do seu mandato.

Or. en

Alteração 869
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o diretor executivo ou o diretor 
executivo adjunto tiverem deixado de 
preencher os requisitos necessários para o 
exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após consulta do 
Parlamento Europeu, destituí-los das suas 
funções.

8. Se o diretor executivo ou o diretor 
executivo adjunto tiverem deixado de 
preencher os requisitos necessários para o 
exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após a aprovação
do Parlamento Europeu, destituí-los das 
suas funções.

Or. en

Alteração 870
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os quatro membros independentes 
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do Comité são nomeados pelo Conselho, 
após consulta do Parlamento Europeu, 
com base no seu mérito, nas suas 
competências e no conhecimento dos 
domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão, regulação e resolução 
financeiras.
Ao nomear os quatro membros 
independentes, o Conselho e o 
Parlamento Europeu devem assegurar um 
adequado equilíbrio geográfico e de 
género, bem como uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros
participantes como um todo, tendo em 
conta a diversidade dos Estados-Membros
participantes.
O mandato dos quatro membros 
independentes tem uma duração de cinco 
anos. Esse mandato é renovável uma vez.

Or. en

Justificação

Sugere-se que sejam adicionados ao Comité quatro membros independentes que não 
representem qualquer Estado-Membro ou autoridade nacional, a fim de reforçar a dimensão 
europeia do Comité e de qualquer decisão tomada. A presente alteração deve ser lida em 
conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 49.º, 51.º e 53.º.

Alteração 871
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto exercem as suas funções em 
conformidade com as decisões da 
Comissão e do Comité.

O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto exercem as suas funções em 
conformidade com as decisões da 
Comissão, do BCE e do Comité.

Or. en
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Alteração 872
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Ao participarem nas deliberações e nos 
processos de decisão no Comité, o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto não 
devem procurar obter nem receber 
instruções das instituições ou órgãos da 
União Europeia, mas exprimem as suas 
próprias opiniões e votam de forma 
independente. Nessas deliberações e 
processos de decisão, o diretor executivo 
adjunto não está sob a autoridade do 
diretor executivo.

Ao participarem nas deliberações e nos 
processos de decisão no Comité, o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto e os 
quatro membros independentes não 
devem procurar obter nem receber 
instruções das instituições ou órgãos da 
União Europeia, mas exprimem as suas 
próprias opiniões e votam de forma 
independente. Nessas deliberações e 
processos de decisão, os quatro membros 
independentes não estão sob a autoridade 
do diretor executivo.

Or. en

Justificação

Sugere-se que sejam adicionados ao Comité quatro membros independentes que não 
representem qualquer Estado Membro ou autoridade nacional, a fim de reforçar a dimensão 
europeia do Comité e de qualquer decisão tomada. A presente alteração deve ser lida em 
conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 49.º, 51.º e 52.º.

Alteração 873
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nem os Estados-Membros, nem 
qualquer outro organismo público ou 
privado podem procurar influenciar o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto no desempenho das suas funções.

2. Nem os Estados-Membros, nem 
qualquer outro organismo público ou 
privado podem procurar influenciar o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto e os quatro membros 
independentes no desempenho das suas 
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funções.

Or. en

Justificação

Sugere-se que sejam adicionados ao Comité quatro membros independentes que não 
representem qualquer Estado Membro ou autoridade nacional, a fim de reforçar a dimensão 
europeia do Comité e de qualquer decisão tomada. A presente alteração deve ser lida em 
conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 49.º, 51.º e 52.º.

Alteração 874
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com o Estatuto dos 
Funcionários referido no artigo 78.º, n.º 6.º, 
o diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto, após a cessação das suas funções, 
continuam vinculados aos deveres de 
integridade e discrição no que respeita à 
aceitação de certas nomeações ou 
benefícios.

3. Em conformidade com o Estatuto dos 
Funcionários referido no artigo 78.º, n.º 6.º, 
o diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto, bem como os quatro membros 
independentes, após a cessação das suas 
funções, continuam vinculados aos deveres 
de integridade e discrição no que respeita à 
aceitação de certas nomeações ou 
benefícios.

Or. en

Justificação

Sugere-se que sejam adicionados ao Comité quatro membros independentes que não 
representem qualquer Estado Membro ou autoridade nacional, a fim de reforçar a dimensão 
europeia do Comité e de qualquer decisão tomada. A presente alteração deve ser lida em 
conjunto com as alterações dos artigos 39.º, 49.º, 51.º e 52.º.

Alteração 875
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Parte 3 – título 4-A (novo)



AM\1007293PT.doc 73/163 PE521.797v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Comités consultivos

Or. en

Alteração 876
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A
O Comité pode criar comités para prestar 
aconselhamento e orientação ao MUR 
sobre várias políticas, tais como a 
resolução sistémica e os investimentos. O 
Comité pode decidir recorrer à 
competência do Comité Científico 
Consultivo do CERS.

Or. en

Alteração 877
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité é responsável pela afetação dos 
recursos financeiros e humanos necessários 
para o exercício das funções que lhe são 
confiadas pelo presente regulamento.

O Comité é responsável pela afetação dos 
recursos financeiros e humanos necessários 
para o exercício das funções que lhe são 
confiadas pelo presente regulamento.

O orçamento da Comissão relativo às suas 
funções nos termos do artigo 16.º do 
presente regulamento, o financiamento 
das atividades do Comité nos termos do 
presente regulamento e o financiamento 
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das atividades de resolução nos termos do 
presente regulamento não podem, em 
circunstância alguma, implicar a 
responsabilidade orçamental dos 
Estados-Membros ou da União.

Or. en

Alteração 878
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O orçamento do Comité deve ser 
equilibrado em termos de receitas e 
despesas.

2. O orçamento para a administração do 
Comité deve ser equilibrado em termos de 
receitas e despesas.

Or. en

Alteração 879
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O orçamento inclui duas partes: a parte 
I, relativa à administração do Comité, e a 
parte II, relativa ao Fundo.

3. O orçamento inclui três partes: a parte I, 
relativa à administração do Comité, a parte 
II, relativa à administração da Comissão 
no que diz respeito às suas funções nos 
termos do artigo 16.º do presente 
regulamento, e a parte III, relativa ao 
Fundo.

Or. en
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Alteração 880
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da parte I do orçamento são 
compostas pelas contribuições anuais 
necessárias para cobrir as despesas 
administrativas, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).

1. As receitas da parte I do orçamento são 
compostas pelas contribuições anuais 
necessárias para cobrir as despesas 
administrativas anuais estimadas, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Alteração 881
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não prejudica o 
direito das autoridades nacionais de 
resolução de cobrarem taxas de acordo 
com a legislação nacional, no que diz 
respeito aos seus custos, incluindo os 
custos de cooperação com o Comité e de 
assistência ao mesmo, e de agirem de 
acordo com as suas instruções.

Or. en

Justificação

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.
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Alteração 882
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º-A
Parte II do orçamento, relativa à 

administração da Comissão no que
respeita às suas funções nos termos do 

artigo 16.º do presente regulamento
1. As receitas da parte II do orçamento 
são compostas pelas contribuições anuais 
necessárias para cobrir as despesas 
administrativas da Comissão relacionadas 
com as suas funções nos termos do artigo 
16.º do presente regulamento.
2. As despesas da parte II do orçamento 
incluem, pelo menos, as despesas relativas 
ao pessoal, remunerações, administração, 
infraestruturas, formação profissional e 
funcionamento da Comissão relacionadas
com as suas funções nos termos do artigo 
16.º do presente regulamento.
3. Todas as despesas da Comissão 
referidas no n.º 2 são objeto de previsões 
para cada exercício orçamental, que 
coincide com o ano civil, e são inscritas 
numa ficha financeira elaborada pela 
Comissão e apresentada anualmente ao 
Comité, para os efeitos do presente 
regulamento. Essa ficha financeira deve 
ser apresentada como parte II do 
orçamento do Comité.

Or. en

Alteração 883
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 57 – título

Texto da Comissão Alteração

Parte II do orçamento, relativa ao Fundo Parte III do orçamento, relativa ao Fundo

Or. en

Alteração 884
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da parte II do orçamento são 
compostas, nomeadamente, pelas seguintes 
receitas:

1. As receitas da parte III do orçamento 
são compostas, nomeadamente, pelas 
seguintes receitas:

Or. en

Alteração 885
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições pagas pelas instituições 
estabelecidas nos Estados-Membros
participantes, em conformidade com o 
artigo 62.º, excetuando as contribuições 
anuais referidas no artigo 62.º, n.º 1, alínea 
a);

(a) Contribuições pagas pelas instituições 
estabelecidas nos Estados-Membros
participantes, em conformidade com o 
artigo 62.º, excetuando as contribuições 
anuais referidas no artigo 62.º, n.º 1, alínea 
a); o montante dos pagamentos depende 
do sistema institucional de garantia. Um 
banco organizado num sistema 
institucional garantia pode pagar um 
montante inferior.

Or. en
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Alteração 886
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os juros pagos sobre os 
empréstimos recebidos no quadro do 
mecanismo de empréstimo referido no 
artigo 64.º, n.º 2-A.

Or. en

Alteração 887
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité adota o seu orçamento em 
sessão plenária com base no mapa 
previsional. Se for caso disso, o orçamento 
é adaptado.

2. O Comité adota o seu orçamento em 
sessão plenária com base no mapa 
previsional, que deve incluir a ficha 
financeira elaborada pela Comissão nos 
termos do artigo 56.º-A.

Or. en

Alteração 888
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité adota o seu orçamento em 
sessão plenária com base no mapa 

2. O Comité adota o seu orçamento em 
sessão plenária com base no mapa 
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previsional. Se for caso disso, o orçamento 
é adaptado.

previsional.

Or. en

Alteração 889
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se necessário, o orçamento do 
Comité pode ser adaptado, em sessão 
plenária, após a sua revisão trimestral 
pelo Comité.

Or. en

Alteração 890
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité, em sessão executiva, deve 
transmitir as contas provisórias do Comité 
relativas ao exercício financeiro anterior, 
até 31 de março de cada exercício, ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas.

3. O Comité, em sessão executiva, deve 
transmitir as contas provisórias do Comité 
relativas ao exercício financeiro anterior, 
até 31 de março de cada exercício, ao 
Parlamento Europeu, ao Eurogrupo e aos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro, 
à Comissão e ao Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 891
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O diretor executivo deve transmitir as 
contas definitivas ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas até 1 de julho do exercício 
financeiro seguinte.

5. O diretor executivo deve transmitir as 
contas definitivas ao Parlamento Europeu, 
ao Eurogrupo e aos representantes dos 
Estados-Membros participantes cuja 
moeda não seja o euro, à Comissão e ao 
Tribunal de Contas até 1 de julho do 
exercício financeiro seguinte.

Or. en

Alteração 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Tribunal de Contas

1. Após a apreciação das contas 
definitivas elaboradas pelo Comité em 
conformidade com o artigo 60.º, o 
Tribunal de Contas elabora um relatório 
sobre as suas conclusões e apresenta-o ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 1 
de dezembro do exercício seguinte.
2. Nesse relatório, o Tribunal de Contas 
deve abordar, nomeadamente:
(a) A economia, a eficiência e a eficácia 
com que as verbas foram utilizadas 
(incluindo verbas do Fundo);
(b) Passivos eventuais (para a Comissão, 
o Comité ou outros) resultantes do 
desempenho por parte da Comissão e do 
Comité das suas funções ao abrigo do 
presente regulamento.
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3. Sem prejuízo das funções referidas no 
n.º 1, o Tribunal de Contas elabora um 
relatório especial relativamente a cada 
decisão tomada em conformidade com o 
artigo 16.º para a resolução de uma 
entidade de um tipo referido no artigo 2.º. 
Para além das matérias referidas no n.º 2, 
cada relatório examina se:
(a) A resolução cumpriu as exigências do 
presente regulamento;
(b) A resolução foi bem planeada e 
concebida, tendo em conta, 
nomeadamente, o quadro e o mecanismo 
de resolução;
(c) A economia foi tida suficientemente 
em conta.
4. Cada relatório nos termos do n.º 3 é
elaborado no prazo de 12 meses a contar 
da data em que a decisão em 
conformidade com o artigo 16.º foi 
tomada pela Comissão relativamente à 
entidade em causa.
5. Sem prejuízo do disposto no artigo 
287.º, n.º 4, do TFUE, o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem solicitar 
que o Tribunal de Contas examine num 
relatório nos termos do n.º 3, ou num 
relatório complementar, outras matérias 
que possam ser especificadas 
ocasionalmente.

Or. en

Alteração 893
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Tribunal de Contas
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1. Após a apreciação das contas 
definitivas elaboradas pelo Comité como 
definido no artigo 60.º, o Tribunal de 
Contas apresenta um relatório sobre as 
suas conclusões ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 1 de dezembro do 
exercício seguinte.
2. O relatório elaborado pelo Tribunal de 
Contas inclui:
(a) A economia, a eficiência e a eficácia 
com que qualquer financiamento, 
incluindo do Fundo, foi utilizado;
(b) Eventuais passivos resultantes do 
desempenho por parte do Comité das suas 
funções ao abrigo do presente 
regulamento. 
3. O Tribunal de Contas elabora também 
um relatório relativamente a cada decisão 
tomada nos termos do artigo 16.º para a 
resolução de uma entidade. Para além das 
disposições referidas no n.º 2, cada 
relatório examina se:
(a) A resolução cumpriu as exigências do 
presente regulamento e da Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ];
(b) A resolução foi bem planeada e 
concebida, tendo em conta, 
nomeadamente, o quadro e o mecanismo 
de resolução;
(c) A economia e a não-discriminação 
foram tidas suficientemente em conta;
(d) Todas as utilizações do Fundo foram
justificadas.
4. Cada relatório nos termos do n.º 3 deve 
ser elaborado no prazo de 12 meses a 
contar da data em que a decisão nos 
termos do artigo 16.º foi tomada. 
5. Sem prejuízo do disposto no artigo 
287.º, n.º 4, do TFUE, o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem solicitar 
que o Tribunal de Contas examine num 
relatório nos termos do n.º 3, ou num 
relatório adicional, outras matérias que 
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possam ser especificadas ocasionalmente.

Or. en

Alteração 894
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que tal seja compatível com 
a natureza específica do Comité, as 
disposições financeiras devem basear-se no 
regulamento financeiro quadro dos 
organismos criados ao abrigo do TFUE, 
adotado em conformidade com o 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União.

Na medida em que tal seja compatível com 
a natureza específica do Comité, e tendo 
em conta que nem todos os 
Estados-Membros são participantes ou 
beneficiários, as disposições financeiras 
devem basear-se no regulamento financeiro 
quadro dos organismos criados ao abrigo 
do TFUE, adotado em conformidade com o 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União.

Or. en

Alteração 895
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades referidas no artigo 2.º 
contribuem para o orçamento do Comité 
em conformidade com o presente 
regulamento e com os atos delegados 
relativos às contribuições adotados em 
conformidade com o n.º 5. As 
contribuições são dos seguintes tipos:

1. As entidades referidas no artigo 2.º 
contribuem para o orçamento do Comité 
em conformidade com o presente 
regulamento e com as orientações
relativas às contribuições adotadas em 
conformidade com o n.º 5. As 
contribuições são dos seguintes tipos:
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Or. en

Alteração 896
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades referidas no artigo 2.º 
contribuem para o orçamento do Comité 
em conformidade com o presente 
regulamento e com os atos delegados
relativos às contribuições adotados em 
conformidade com o n.º 5. As 
contribuições são dos seguintes tipos:

1. As entidades referidas no artigo 2.º 
contribuem para o orçamento do Comité 
em conformidade com o presente 
regulamento e com as orientações
relativas às contribuições adotados em 
conformidade com o n.º 5. As 
contribuições são dos seguintes tipos:

Or. de

Alteração 897
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições anuais necessárias para 
cobrir as despesas administrativas;

(a) Contribuições anuais necessárias para 
cobrir as despesas administrativas, 
incluindo da Comissão, nos termos do 
artigo 56.º-A, calculadas de acordo com o 
artigo 66.º;

Or. en

Alteração 898
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes das contribuições são 
fixados a um nível que garanta que as 
receitas correspondentes sejam, em 
princípio, suficientes para equilibrar o 
orçamento anual do Comité e permitir ao 
Fundo realizar as missões que lhe são 
confiadas.

2. Os montantes das contribuições são 
fixados a um nível que garanta que as 
receitas correspondentes sejam, em 
princípio, suficientes para o orçamento do 
Comité, incluindo o orçamento da 
Comissão relacionado com as suas 
funções nos termos do artigo 16.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité determina, em conformidade 
com os atos delegados referidos no n.º 5, as 
contribuições devidas por cada uma das 
entidades referidas no artigo 2.º, numa 
decisão dirigida à entidade em causa. O 
Comité aplica normas processuais, de 
informação e outras que assegurem o 
pagamento integral e atempado das 
contribuições.

3. Na sequência de uma proposta da 
autoridade competente, incluindo o BCE,
em conformidade com os atos delegados 
referidos no n.º 5, o Comité determina as 
contribuições devidas por cada uma das 
entidades referidas no artigo 2.º, numa 
decisão dirigida à entidade em causa. O 
Comité aplica normas processuais, de 
informação e outras que assegurem o 
pagamento integral e atempado das 
contribuições.

Or. en

Alteração 900
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Comité determina, em conformidade 
com os atos delegados referidos no n.º 5, 
as contribuições devidas por cada uma das 
entidades referidas no artigo 2.º, numa 
decisão dirigida à entidade em causa. O 
Comité aplica normas processuais, de 
informação e outras que assegurem o 
pagamento integral e atempado das 
contribuições.

3. O Comité determina, em conformidade 
com as orientações referidas no n.º 5, as 
contribuições devidas por cada uma das 
entidades referidas no artigo 2.º, numa 
decisão dirigida à entidade em causa. O 
Comité aplica normas processuais, de 
informação e outras que assegurem o 
pagamento integral e atempado das 
contribuições.

Or. en

Alteração 901
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As entidades referidas no artigo 2.º 
não devem ser chamadas, em quaisquer 
circunstâncias, a fazer contribuições 
anuais extraordinárias para os efeitos 
mencionados no n.º 1, alínea a);

Or. en

Alteração 902
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As entidades referidas no artigo 2.º 
não devem ser chamadas a contribuir 
para o orçamento das autoridades 
nacionais de resolução.
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Or. en

Alteração 903
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os fundos já recolhidos no âmbito de 
mecanismos nacionais de financiamento 
dos procedimentos de resolução já 
existentes devem ser transferidos para o 
fundo único de resolução. 

Or. en

Alteração 904
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados relativos às contribuições em 
conformidade com o artigo 82.º, a fim de:

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
orientações relativas às contribuições em 
conformidade com o artigo 82.º, a fim de:

Or. en

Alteração 905
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados relativos às contribuições em 

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
orientações relativas às contribuições, a 
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conformidade com o artigo 82.º, a fim de: fim de:

Or. de

Alteração 906
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados relativos às contribuições 
em conformidade com o artigo 82.º, a fim 
de:

5. A EBA desenvolve projetos de normas 
técnicas de regulamentação relativas às 
contribuições em conformidade com o 
artigo 82.º, a fim de:

Or. en

Alteração 907
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Determinar as contribuições anuais 
necessárias para cobrir as despesas 
administrativas do Comité antes de este se 
tornar plenamente operacional.

(d) Determinar o montante das primeiras
contribuições anuais necessárias para 
cobrir as despesas administrativas do 
Comité antes de este se tornar plenamente 
operacional.

Or. en

Alteração 908
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
(data).
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 909
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Tribunal de Contas Europeu dispõe de 
poderes para auditar, com base em 
documentos ou no local, os beneficiários, 
contratantes e subcontratantes que tenham 
recebido fundos da União através do 
Comité.

2. O Tribunal de Contas Europeu dispõe de 
poderes para auditar, com base em 
documentos ou no local, os beneficiários, 
contratantes e subcontratantes que tenham 
recebido fundos através do Comité.

Or. en

Alteração 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Parte III – título 5 – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

O Fundo Único de Resolução Bancária O Mecanismo Único de Financiamento da 
Resolução
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Or. en

Alteração 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Parte III – título 5 – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

O Fundo Único de Resolução Bancária O Mecanismo Único de Financiamento da
Resolução 

Or. en

Alteração 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um Fundo Único de Resolução 
Bancária.

1. É criado um Fundo Único de Resolução 
Bancária sob a forma de rede coordenada 
de fundos nacionais de resolução.

Or. en

Alteração 913
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um Fundo Único de Resolução 
Bancária.

1. É criado um Fundo Único de Resolução 
Bancária. O Fundo substitui os fundos 
nacionais de resolução em conformidade
com a Diretiva [DRRB] para os 
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Estados-Membros participantes.

Or. en

Justificação

Coerência com a DRRB: as contribuições para o fundo único de resolução devem estar 
sujeitas a um limite anual de razoabilidade económica para evitar a desestabilização de 
bancos sólidos.

Alteração 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um Fundo Único de Resolução 
Bancária.

1. É criado um Fundo de Resolução 
Europeu para instituições com relevância 
sistémica.

Or. en

Alteração 915
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve recorrer ao Fundo 
unicamente para assegurar uma aplicação 
eficiente dos instrumentos e poderes de 
resolução referidos na parte II, título I, e 
em conformidade com os objetivos da 
resolução e com os princípios que regulam 
a resolução estabelecidos nos artigos 12.º e 
13.º. Em caso algum o orçamento da União 
pode ser chamado a suportar as despesas 
ou perdas do Fundo.

2. O Comité deve recorrer ao Fundo 
unicamente para assegurar uma aplicação 
eficiente dos instrumentos e poderes de 
resolução referidos na parte II, título I, e 
em conformidade com os objetivos da 
resolução e com os princípios que regulam 
a resolução estabelecidos nos artigos 12.º e 
13.º. Em caso algum o orçamento da União 
pode ser chamado a suportar as despesas 
ou perdas do Fundo ou qualquer passivo 
do Comité.
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Or. en

Alteração 916
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve recorrer ao Fundo 
unicamente para assegurar uma aplicação 
eficiente dos instrumentos e poderes de 
resolução referidos na parte II, título I, e 
em conformidade com os objetivos da 
resolução e com os princípios que regulam 
a resolução estabelecidos nos artigos 12.º e 
13.º. Em caso algum o orçamento da União 
pode ser chamado a suportar as despesas 
ou perdas do Fundo.

2. O Comité deve recorrer ao Fundo 
unicamente para assegurar uma aplicação 
eficiente dos instrumentos e poderes de 
resolução referidos na parte II, título I, e 
em conformidade com os objetivos da 
resolução e com os princípios que regulam 
a resolução estabelecidos nos artigos 12.º e 
13.º. Em caso algum o orçamento da União 
ou os orçamentos nacionais dos 
Estados-Membros podem ser chamados a 
suportar as despesas ou perdas do Fundo.

Or. en

Alteração 917
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir a disponibilidade 
imediata de meios financeiros adequados 
para os fins estabelecidos no presente 
regulamento, o Fundo deve ser 
complementado com um mecanismo de 
empréstimo, de preferência proveniente de 
um instrumento público da União. Os 
empréstimos provenientes desse 
mecanismo devem ser reembolsados pelo 
Fundo dentro de um prazo acordado.
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Or. en

Alteração 918
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um Estado-Membro pode, para 
efeitos do cumprimento das obrigações 
que lhe incumbem por força do artigo 
65.º, n.º 2, criar o seu mecanismo 
nacional de financiamento através de 
contribuições obrigatórias das instituições 
autorizadas no seu território, baseadas 
nos critérios referidos no artigo 66.º, n.º 1, 
e 94.º, n.º 7, da DRRB, e que não sejam 
detidas através de um fundo controlado 
pela sua autoridade de resolução, desde 
que sejam respeitadas todas as seguintes 
condições:
(a) O montante cobrado através das 
contribuições é pelo menos igual ao 
montante que deve ser cobrado nos 
termos do artigo 65.º;
(b) A autoridade de resolução do 
Estado-Membro tem direito a um 
montante igual ao montante dessas 
contribuições, que o Estado-Membro lhe 
disponibiliza imediatamente, a seu pedido, 
para ser utilizado exclusivamente para os 
fins previstos no artigo 71.º, n.º 1. O 
Estado-Membro notifica a Comissão 
desse montante pelo menos anualmente; e
(c) Sempre que um Estado-Membro faça 
uso da possibilidade de estruturar o seu 
mecanismo de financiamento de acordo 
com o presente número, deve notificar a 
Comissão e é obrigado a cumprir as 
exigências do presente regulamento.

Os meios financeiros disponíveis a ter em 
conta para atingir o nível-alvo 
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especificado no artigo 65.º podem incluir 
as contribuições obrigatórias provenientes 
de qualquer regime de contribuições 
obrigatórias instituído pelo Estado-
Membro entre 17 de junho de 2010 e 
[data da publicação da presente diretiva 
no Jornal Oficial] pagas pelas instituições 
no seu território para efeitos de cobertura 
dos custos relacionados com o risco 
sistémico, o colapso e a resolução das 
instituições, desde que o Estado-Membro 
cumpra o Título VII. As contribuições 
para os sistemas de garantia de depósitos 
não são contabilizadas para o nível-alvo 
dos mecanismos de financiamento da 
resolução previsto no artigo 65.º.

Or. en

Alteração 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A
1. O Mecanismo Único de Financiamento 
da Resolução é composto:
i) Pelos fundos nacionais de resolução 
criados ao abrigo da DRRB para as 
instituições financeiras que não são 
diretamente supervisionadas pelo BCE, 
tal como referido no artigo 6.º do 
Regulamento MUS;
ii) Pelo fundo de resolução europeu 
criado ao abrigo do presente regulamento, 
para as entidades que são diretamente 
supervisionadas pelo BCE ou que estão 
incluídas no âmbito do presente 
regulamento, tal como referido no artigo 
2.º;



AM\1007293PT.doc 95/163 PE521.797v01-00

PT

2. No caso de um choque sistémico num 
Estado-Membro participante, ou quando 
um fundo nacional de resolução tem 
recursos financeiros disponíveis inferiores 
ao que será necessário para financiar 
uma resolução iminente, aplicam-se as 
regras estabelecidas nos artigos 97.º e 
103.º da DRRB.

Or. en

Alteração 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A
O Mecanismo Único de Financiamento 

da Resolução 
1. O Mecanismo Único de Financiamento 
da Resolução é composto:
i) Pelos fundos nacionais de resolução 
criados ao abrigo da DRRB para as 
instituições financeiras que não são 
diretamente supervisionadas pelo BCE, 
tal como referido no artigo 6.º, n.º 4, do 
Regulamento do Conselho (UE) [ ] que 
confere ao BCE atribuições específicas no 
que diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito;
ii) Pelo fundo de resolução europeu 
criado ao abrigo do presente regulamento, 
para as entidades que são diretamente 
supervisionadas pelo BCE ou que estão 
incluídas no âmbito do presente 
regulamento, tal como referido no artigo 
2.º;
2. No caso de um choque sistémico num 
Estado-Membro participante, ou quando 
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um fundo nacional de resolução tem 
recursos financeiros disponíveis inferiores 
ao que será necessário para financiar 
uma resolução iminente, aplicam-se as 
regras estabelecidas nos artigos 97.º e 
103.º da DRRB.

Or. en

Alteração 921
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 
94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo e os meios dos 
mecanismos nacionais de financiamento 
devem atingir globalmente pelo menos [ 
] % do passivo excluindo fundos próprios 
e excluindo depósitos cobertos de todas as 
instituições de crédito autorizadas do 
Estado-Membro relevante.

Or. en

Alteração 922
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante do passivo total, 
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todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

excluindo os fundos próprios e os
depósitos cobertos de todas as instituições 
de crédito autorizadas dos 
Estados-Membros participantes garantidos 
ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 923
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 
94/19/CE.

1. No prazo máximo de 15 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 0,8 % do montante dos depósitos
cobertos, ao abrigo da Diretiva 94/19/CE, 
de todas as instituições de crédito 
autorizadas dos Estados-Membros
participantes.

Or. en

Alteração 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1,5 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições abrangidas pelo 
presente regulamento em conformidade 
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garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE. com o artigo 2.º garantidos ao abrigo da
Diretiva 94/19/CE.

Or. de

Alteração 925
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 3 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir 0,5 %
do montante dos depósitos de todas as 
instituições de crédito autorizadas dos 
Estados-Membros participantes garantidos 
ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

Or. en
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Alteração 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 0,8 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito sujeitas ao 
presente regulamento, tal como referidas 
no artigo 2.º, dos Estados-Membros
participantes garantidos ao abrigo da 
Diretiva 94/19/CE.

Or. en
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Alteração 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito sujeitas ao 
presente regulamento, tal como referidas 
no artigo 2.º, dos Estados-Membros
participantes garantidos ao abrigo da 
Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 930
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes 
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos das
instituições de crédito referidas no artigo 
2.º, garantidos ao abrigo da Diretiva 
94/19/CE.

Or. en

Alteração 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
dos Estados-Membros participantes
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

1. No prazo máximo de 10 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, os meios financeiros 
disponíveis do Fundo devem, em cada 
Estado-Membro participante, atingir pelo 
menos 1 % do montante dos depósitos de 
todas as instituições de crédito autorizadas 
do Estado-Membro participante
garantidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 932
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No período de 12 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser prevista uma linha 
de crédito que garanta uma proteção 
europeia completa.

Or. en

Alteração 933
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante o período inicial referido no 
n.º 1, as contribuições para o Fundo, 

2. Durante o período inicial referido no 
n.º 1, as contribuições para o Fundo, 
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calculadas em conformidade com o 
artigo 66.º e cobradas em conformidade 
com o artigo 62.º, devem ser escalonados
ao longo do tempo da forma mais 
equilibrada possível até ser atingido o 
nível-alvo, a menos que, em função das 
circunstâncias, possam ser antecipadas 
tendo em conta as condições de mercado 
favoráveis ou as necessidades de 
financiamento.

calculadas em conformidade com o 
artigo 66.º e cobradas em conformidade 
com o artigo 62.º, devem ser escalonadas
ao longo do tempo da forma mais 
equilibrada possível até ser atingido o 
nível-alvo, a menos que, em função das 
circunstâncias, possam ser antecipadas ou 
adiadas tendo em conta as condições de 
mercado ou as necessidades de 
financiamento.

Or. en

Alteração 934
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser inferiores a um quarto do 
nível-alvo.

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser inferiores a um quarto do 
nível-alvo, exceto no caso de essas 
contribuições poderem criar um risco 
para a estabilidade financeira dos 
contribuintes.

Or. en

Alteração 935
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser inferiores a um quarto do 
nível-alvo.

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser inferiores a um quarto do 
nível-alvo, sujeitas ao limite anual de 
razoabilidade estabelecido no artigo 67.º.

Or. en

Alteração 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser inferiores a um quarto do 
nível-alvo.

4. Se, após o período referido no n.º 1, os 
meios financeiros disponíveis passarem a 
ser inferiores ao nível-alvo indicado no 
n.º 1, as contribuições calculadas em 
conformidade com o artigo 66.º devem ser 
aumentadas até ser atingido o nível-alvo. 
Se os recursos financeiros disponíveis 
ascenderem a menos de metade do 
nível-alvo, as contribuições anuais não 
podem ser superiores a 0,2 % dos 
depósitos cobertos.

Or. en

Justificação

O nível de «inferiores a um quarto» para aumentar as contribuições anuais é demasiado 
elevado. Esta exigência levaria a contribuições anuais pelo menos 2,5 vezes superiores às 
habituais e pode ter efeitos procíclicos.
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Alteração 937
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 82.º, com vista a especificar os 
seguintes elementos:

5. A ABE deve desenvolver projetos de 
normas técnicas de regulamentação em 
conformidade com o artigo 82.º, com vista 
a especificar os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 938
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Circunstâncias em que o pagamento das 
contribuições pode ser antecipado em 
conformidade com o n.º 2;

(b) Circunstâncias em que o pagamento das 
contribuições pode ser antecipado ou 
adiado em conformidade com o n.º 2;

Or. en

Alteração 939
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
[data].
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É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 940
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 
calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições autorizadas no 
território dos Estados-Membros
participantes.

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 
calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições autorizadas no 
território dos Estados-Membros
participantes. Uma quantia fixa de 500 
milhões de euros é deduzida da base de 
cálculo (passivo menos fundos próprios e 
depósitos cobertos).

Or. en

Alteração 941
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 
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calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições autorizadas no 
território dos Estados-Membros
participantes.

calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, 
das instituições de crédito referidas no 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 
calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições autorizadas no 
território dos Estados-Membros
participantes.

1. A contribuição de cada instituição deve 
ser cobrada pelo menos uma vez por ano e 
é calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições abrangidas pelo 
presente regulamento, tal como referidas 
no artigo 2.º, no território dos 
Estados-Membros participantes.

Or. en

Alteração 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 

A contribuição de cada instituição deve ser 
cobrada pelo menos uma vez por ano e é 
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calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições autorizadas no 
território dos Estados-Membros
participantes.

calculada proporcionalmente à relação 
entre o montante do seu passivo, excluindo 
os fundos próprios e os depósitos cobertos, 
e o montante do passivo total, excluindo os 
fundos próprios e os depósitos cobertos, de 
todas as instituições abrangidas pelo 
presente regulamento, tal como referidas 
no artigo 2.º, no território dos 
Estados-Membros participantes.

Or. en

Alteração 944
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição deve ser ajustada em 
função do perfil de risco de cada 
instituição, em conformidade com os 
critérios especificados nos atos delegados 
referidos no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ 
].

A contribuição deve ser ajustada em 
função do perfil de risco de cada instituição 
(incluindo uma participação num SPI), 
em conformidade com os critérios 
especificados nos atos delegados referidos 
no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ ] e pode 
ser dispensada para determinadas 
instituições que não sejam de relevância 
sistémica.

Or. en

Alteração 945
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição deve ser ajustada em 
função do perfil de risco de cada 
instituição, em conformidade com os 

A contribuição deve ser ajustada em 
função do perfil de risco de cada 
instituição, tendo em conta a participação 
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critérios especificados nos atos delegados 
referidos no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ 
].

num regime de proteção institucional, em 
conformidade com os critérios 
especificados nos atos delegados referidos 
no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 946
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição deve ser ajustada em 
função do perfil de risco de cada 
instituição, em conformidade com os 
critérios especificados nos atos delegados 
referidos no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ 
].

A contribuição deve ser calculada 
utilizando as IFRS e a nível do grupo,
ajustada em função do perfil de risco de 
cada instituição, em conformidade com os 
critérios especificados nos atos delegados 
referidos no artigo 94.º, n.º 7, da Diretiva [ 
]. Estes critérios devem ser baseados, 
principalmente, em informações objetivas 
e verificáveis, tais como notações de risco 
e outros dados.

Or. en

Justificação

Deve ser calculada a nível do grupo, utilizando as IFRS para garantir a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros participantes.

Alteração 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os passivos de uma instituição de 
crédito são excluídos do cálculo das 
contribuições quando a instituição de 
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crédito tiver sido criada pelo governo 
central ou regional ou uma autoridade 
local de um Estado-Membro, e esse 
governo ou autoridade tiver a obrigação 
de proteger a base económica da 
instituição e manter a sua viabilidade ao 
longo do seu ciclo de vida, ou quando 
esses passivos são explicitamente 
garantidos por esse governo ou 
autoridade ou pelo menos 90 % dos 
empréstimos concedidos pela instituição 
estão direta ou indiretamente garantidos 
por esse governo ou autoridade e a 
finalidade essencial seja financiar 
empréstimos em condições favoráveis 
concedidos numa base não concorrencial 
e sem fins lucrativos para promover os 
objetivos das políticas públicas desse 
governo;

Or. en

Justificação

Alinhamento com o artigo 94.º, n.º 2, da DRRB.

Alteração 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando os Estados-Membros
participantes já tiverem estabelecido 
dispositivos nacionais de financiamento 
dos processos de resolução, devem prever 
que esses dispositivos nacionais de 
financiamento utilizem os recursos 
financeiros de que dispõem, recolhidos no 
passado junto das instituições sob a forma 
de contribuições ex ante, para compensar 
as instituições pelas contribuições ex ante 
que essas instituições devem pagar ao 
Fundo. Essa restituição não prejudica as 
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obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros por força da Diretiva 
94/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

O texto reflete o considerando 62 da proposta da Comissão, que afirma que a introdução do 
fundo único de resolução bancária deve levar a uma transferência dos dispositivos nacionais 
de financiamento dos processos de resolução para esse fundo (e, consequentemente, a uma 
redução correspondente das contribuições das instituições em causa), a fim de evitar a 
duplicação das contribuições. Para promover este objetivo é necessária uma disposição 
jurídica vinculativa. 

Alteração 949
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. Os ativos 
elegíveis para compromissos de 
pagamento cobertos são os aceites como 
garantia pelos bancos centrais dos 
Estados-Membros. A parte destes 
compromissos de pagamento irrevogáveis 
não deve exceder 50 % do montante total 
das contribuições cobradas em 
conformidade com o n.º 1.

Or. en
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Justificação

Aumentar a parte dos compromissos de pagamento cobertos por garantias de ativos com 
baixo nível de risco não expostos de 30 % para 50 % irá facilitar a consecução do nível-alvo 
do fundo do MUR. Irá também permitir que os bancos utilizem parte do capital, que não é 
canalizado para o fundo do MUR, para a concessão de empréstimos para a economia real.

Alteração 950
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos elegíveis pelos bancos centrais dos 
Estados-Membros, não expostos a direitos 
de terceiros, de livre cessão e reservados 
para utilização exclusiva pelo Comité para 
os fins indicados no artigo 71.º, n.º 1. A 
parte destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 50 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
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pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 50 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 20 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 953
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir compromissos de 
pagamento integralmente garantidos por 
ativos com baixo nível de risco não 
expostos a direitos de terceiros, de livre 
cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

2. Os meios financeiros disponíveis a ter 
em consideração para alcançar o nível-alvo 
de financiamento especificado no 
artigo 65.º podem incluir caixa, 
equivalentes de caixa, ativos elegíveis 
como ativos líquidos de alta qualidade sob 
o rácio de cobertura de liquidez ou 
compromissos de pagamento integralmente 
garantidos por ativos com baixo nível de 
risco não expostos a direitos de terceiros, 
de livre cessão e reservados para utilização 
exclusiva pelo Comité para os fins 
indicados no artigo 71.º, n.º 1. A parte 
destes compromissos de pagamento 
irrevogáveis não deve exceder 30 % do 
montante total das contribuições cobradas 
em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Justificação

As contribuições baseadas no risco devem ser determinadas por razões objetivas e os bancos 
devem poder fazer contribuições utilizando ativos líquidos de elevada qualidade, que são 
equivalentes de caixa.

Alteração 954
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As contribuições individuais de cada 
instituição a que se refere o n.º 1 são 
definitivas e não podem, em circunstância 
alguma, ser reembolsadas 
(retroativamente).

Or. en
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Alteração 955
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando os Estados-Membros
participantes já tiverem estabelecido 
dispositivos nacionais de financiamento 
dos processos de resolução, devem poder 
prever que esses dispositivos nacionais de 
financiamento utilizem os recursos 
financeiros de que dispõem, recolhidos no 
passado junto das instituições sob a forma 
de contribuições ex ante, para compensar 
as instituições pelas contribuições ex ante 
que essas instituições podem ter de pagar 
ao Fundo. Essa restituição não prejudica 
as obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros por força da Diretiva 
94/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho18.
__________________
18 Diretiva 94/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
1994, que altera a Diretiva 80/390/CEE, 
relativa à coordenação das condições de 
conteúdo, de controlo e de difusão do 
prospeto a ser publicado para a admissão 
à cotação oficial de valores mobiliários 
numa bolsa de valores no que diz respeito 
à obrigação de publicar o prospeto de 
admissão à cotação. JO L 135 
de 31.5.1994, p. 1. 

Or. en

Alteração 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 82.º, com vista a especificar os 
seguintes elementos:

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
segundo parágrafo, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 82.º, com vista 
a especificar os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 957
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A qualidade das garantias que cobrem 
os compromissos de pagamento referidos 
no n.º 2;

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição das garantias elegíveis para cobrir os compromissos de pagamento é uma 
questão fundamental que a Comissão propõe abordar num ato delegado. É preferível 
especificar no regulamento MUR que todos os ativos aceites como garantias pelos bancos 
centrais dos Estados-Membros são elegíveis para cobrir os compromissos de pagamento.

Alteração 958
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A qualidade das garantias que cobrem 
os compromissos de pagamento referidos 

Suprimido
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no n.º 2;

Or. en

Alteração 959
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até o nível-alvo especificado no 
artigo 65.º ser atingido, o Comité pode 
exigir que as instituições forneçam uma 
linha de crédito autorizada por um 
montante de 50 % do nível-alvo 
proporcional ponderado pelo risco 
aplicável a essa instituição. Depois de se 
atingir 50 % do nível-alvo, devem ser 
subtraídas à linha autorizada quaisquer 
contribuições adicionais. Qualquer 
pagamento do Fundo antes de o 
nível-alvo ser atingido deve ser seguido de 
um aumento na linha no montante 
proporcional ponderado pelo risco 
atribuível a cada instituição.

Or. en

Alteração 960
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes 
da utilização do Fundo, o Comité cobra, 
em conformidade com o artigo 62.º, 

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas nos termos do 
presente regulamento, incluindo em 
relação a quaisquer responsabilidades 
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contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

extracontratuais do Comité e da Comissão 
no que diz respeito ao desempenho das 
suas funções previstas no presente 
regulamento, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas nos artigos 65.º 
e 66.º.

Or. en

Alteração 961
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º. 
Estão sujeitas a um limite anual de 
razoabilidade para as contribuições de 
cada instituição.

Or. en
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Alteração 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 63.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 67.º. As 
contribuições e a soma dos pagamentos a 
que se refere o artigo 67.º não podem 
exceder um quarto do nível-alvo.

Or. en

Alteração 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias anuais não 
devem exceder 0,2 % dos depósitos 
cobertos e são repartidas entre as 
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as regras estabelecidas no artigo 66.º. instituições, em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 66.º.

Or. en

Justificação

Há uma forte necessidade de estabelecer um limite para as contribuições extraordinárias 
para limitar os efeitos procíclicos.

Alteração 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

1. 1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições sujeitas ao presente 
regulamento, tal como referidas no artigo 
2.º, nos territórios dos Estados-Membros
participantes, a fim de cobrir os montantes 
suplementares. As contribuições 
extraordinárias são repartidas entre as 
instituições, em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 66.º.

Or. en

Alteração 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 1. Se os recursos financeiros disponíveis 
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não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições sujeitas ao presente 
regulamento, tal como referidas no artigo 
2.º, nos territórios dos Estados-Membros
participantes, a fim de cobrir os montantes 
suplementares. As contribuições 
extraordinárias são repartidas entre as 
instituições, em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 66.º.

Or. en

Alteração 966
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições autorizadas nos territórios 
dos Estados-Membros participantes, a fim 
de cobrir os montantes suplementares. As 
contribuições extraordinárias são repartidas 
entre as instituições, em conformidade com 
as regras estabelecidas no artigo 66.º.

1. Se os recursos financeiros disponíveis 
não forem suficientes para cobrir as perdas, 
os custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização do Fundo, o Comité cobra, em 
conformidade com o artigo 62.º, 
contribuições extraordinárias ex post junto 
das instituições de crédito referidas no 
artigo 2.º, a fim de cobrir os montantes 
suplementares. As contribuições 
extraordinárias são repartidas entre as 
instituições, em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 66.º.

Or. en

Alteração 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O valor acumulado das contribuições 
anuais referidas nos artigos 65.º a 67.º 
não deve exceder 0,3 % dos depósitos 
cobertos.

Or. en

Justificação

O limite dos montantes anuais acumulados das contribuições é necessário para limitar os 
efeitos procíclicos.

Alteração 968
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 82.º a fim de precisar as 
circunstâncias e as condições em que uma 
entidade referida no artigo 2.º pode ser 
total ou parcialmente isenta do 
pagamento de contribuições ex post em 
conformidade com o n.º 2.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 82.º a fim de precisar:

Or. en

Alteração 969
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

a) As circunstâncias e as condições em 
que uma entidade referida no artigo 2.º 
pode ser total ou parcialmente isenta do 
pagamento de contribuições ex post em 
conformidade com o n.º 2; e
b) O limite anual de razoabilidade como 
uma percentagem dos lucros antes de 
impostos, que deve ser renovado, caso 
esse limite não seja cumprido.

Or. en

Alteração 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 68

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 971
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os meios de financiamento 
alternativos previstos no artigo 69.º não 
estarem imediatamente acessíveis em 
condições razoáveis.

Suprimido

Or. en
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Alteração 972
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité pode contrair para o Fundo 
empréstimos ou outras formas de apoio 
junto de instituições financeiras ou outros 
terceiros, no caso de os montantes 
cobrados em conformidade com os 
artigos 66.º e 67.º não estarem 
imediatamente acessíveis ou serem 
insuficientes para cobrir as despesas 
ligadas à utilização do Fundo.

1. O Comité procura contrair para o Fundo 
empréstimos ou outras formas de apoio 
junto de instituições financeiras ou outros 
terceiros, no caso de os montantes 
cobrados em conformidade com os 
artigos 66.º e 67.º não estarem 
imediatamente acessíveis ou serem 
insuficientes para cobrir as despesas 
ligadas à utilização do Fundo. Se o Comité 
não conseguir obter empréstimos, deve 
fazer uso do mecanismo de empréstimo 
estabelecido de acordo com o artigo 64.º, 
n.º 2-A (novo).

Or. en

Alteração 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité pode contrair para o Fundo 
empréstimos ou outras formas de apoio 
junto de instituições financeiras ou outros 
terceiros, no caso de os montantes 
cobrados em conformidade com os 
artigos 66.º e 67.º não estarem 
imediatamente acessíveis ou serem 
insuficientes para cobrir as despesas 
ligadas à utilização do Fundo.

1. O Comité pode contrair para o Fundo 
empréstimos ou outras formas de apoio 
junto de instituições financeiras, em 
primeiro lugar privadas e, caso não seja 
possível, públicas ou outros terceiros, no 
caso de os montantes cobrados em 
conformidade com os artigos 66.º e 67.º 
não estarem imediatamente acessíveis ou 
serem insuficientes para cobrir as despesas 
ligadas à utilização do Fundo.

Or. en
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Alteração 974
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité assegura a administração do 
Fundo e pode solicitar à Comissão que 
execute determinadas missões 
relacionadas com essa administração.

1. O Comité assegura a administração do 
Fundo e pode solicitar a um terceiro 
adequado que execute a administração e a 
gestão do mesmo.

Or. en

Justificação

A gestão do fundo único de resolução pode ser subcontratada a um terceiro que possua uma 
experiência e um historial de gestão de carteiras de investimentos prudente e conservadora. 
Esta é uma prática comum para dispositivos de financiamento internacionais.

Alteração 975
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes recebidos de uma 
instituição objeto de resolução ou de uma 
instituição de transição, os juros e outros 
rendimentos de investimento, bem como 
quaisquer outras receitas, são afetados 
exclusivamente ao Fundo.

2. Os montantes recebidos de uma 
instituição objeto de resolução ou de uma 
instituição de transição, os juros e outros 
rendimentos de investimento, bem como 
quaisquer outras receitas, são afetados 
exclusivamente ao Fundo. O Fundo deve 
ser gerido com o objetivo central de 
preservação de capital através do 
investimento em valores mobiliários 
líquidos de elevada qualidade.

Or. en
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Alteração 976
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo.

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em ativos de elevada 
qualidade creditícia Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico e setorial. O 
rendimento desses investimentos deve 
beneficiar o Fundo.

Or. en

Alteração 977
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo.

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo. O Comité deve publicar um 
quadro de investimento que especifique os 
pormenores da política de investimento do 
Fundo;

Or. en
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Alteração 978
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo.

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em caixa ou títulos 
negociáveis que representem créditos 
sobre ou garantidos por entidades 
soberanas e satisfaçam todas as seguintes 
condições:

a) É-lhes aplicado um ponderador de 
risco de 0 % nos termos da abordagem 
normalizada Basileia II para o risco de 
crédito;
b) São transacionados em mercados de 
operações de reporte ou à vista grandes, 
profundos e ativos, caracterizados por um 
baixo nível de concentração;
(c) Constituem comprovadamente uma 
fonte fiável de liquidez nos mercados 
(operações de reporte ou de venda), 
mesmo em condições de tensão do 
mercado; e
d) Não constituem uma obrigação de uma 
instituição financeira ou de qualquer das 
entidades a ela associadas.
Os investimentos devem ser 
suficientemente diversificados do ponto de 
vista geográfico para atenuar riscos de 
concentração. O rendimento desses 
investimentos deve beneficiar o Fundo.

Or. en
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Alteração 979
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo.

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes, bem como 
dos não participantes, que acolhem filiais 
ou sucursais de Estados-Membros
participantes no MUR, ou de organizações 
intergovernamentais, ou em ativos 
altamente líquidos de elevada qualidade 
creditícia. Os investimentos devem ser 
suficientemente diversificados do ponto de 
vista geográfico. O rendimento desses 
investimentos deve beneficiar o Fundo.

Or. en

Justificação

O Comité deve poder investir em obrigações de todos os Estados-Membros e não apenas nas 
dos Estados-Membros participantes. Isso permitiria ao Comité beneficiar de uma gama mais 
ampla de valores mobiliários líquidos de elevada qualidade creditícia.

Alteração 980
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros ou de organizações 
intergovernamentais, ou em ativos 
altamente líquidos de elevada qualidade 
creditícia. Os investimentos devem ser 
suficientemente diversificados do ponto de 
vista geográfico. O rendimento desses 
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Fundo. investimentos deve beneficiar o Fundo.

Or. en

Justificação

O Comité deve ter a oportunidade de investir em obrigações de todos os Estados-Membros e 
não apenas dos Estados-Membros participantes, uma vez que o principal objetivo é investir 
em valores mobiliários altamente líquidos de elevada qualidade creditícia, 
independentemente do Estado-Membro de origem.

Alteração 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo em obrigações dos 
Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais, ou em 
ativos altamente líquidos de elevada 
qualidade creditícia. Os investimentos 
devem ser suficientemente diversificados 
do ponto de vista geográfico. O rendimento 
desses investimentos deve beneficiar o 
Fundo.

3. O Comité deve investir os montantes 
detidos no Fundo apenas em obrigações 
dos Estados-Membros participantes ou de 
organizações intergovernamentais da mais
elevada qualidade creditícia. Os 
investimentos devem ser suficientemente 
diversificados do ponto de vista 
geográfico. O rendimento desses 
investimentos deve beneficiar o Fundo.

Or. en

Alteração 982
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, ao aplicar instrumentos de 
resolução às entidades referidas no 
artigo 2.º, o Comité pode utilizar o Fundo 

1. No âmbito do quadro decidido, ao 
aplicar instrumentos de resolução às 
entidades referidas no artigo 2.º, o Comité 
pode utilizar o Fundo para os seguintes 
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para os seguintes fins: fins:

Or. en

Alteração 983
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir os ativos ou os passivos da 
instituição objeto de resolução, das suas 
filiais, de uma instituição de transição ou 
de um veículo de gestão de ativos;

(a) Garantir temporariamente os ativos ou 
os passivos da instituição objeto de 
resolução, das suas filiais, de uma 
instituição de transição ou de um veículo 
de gestão de ativos;

Or. en

Alteração 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Conceder empréstimos à instituição 
objeto de resolução, às suas filiais, a uma 
instituição de transição ou a um veículo 
de gestão de ativos;

Suprimido

Or. en

Alteração 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Comprar ativos da instituição objeto 
de resolução;

Suprimido

Or. en

Alteração 986
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Pagar uma compensação aos 
acionistas ou aos credores se, na 
sequência de uma avaliação efetuada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
tiverem recebido em pagamento dos seus 
créditos menos do que teriam recebido, na 
sequência de uma avaliação efetuada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 16, 
aquando de uma liquidação em 
conformidade com os procedimentos 
normais de insolvência;

Suprimido

Or. en

Alteração 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Pagar uma compensação aos 
acionistas ou aos credores se, na 
sequência de uma avaliação efetuada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
tiverem recebido em pagamento dos seus 

Suprimido
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créditos menos do que teriam recebido, na 
sequência de uma avaliação efetuada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 16, 
aquando de uma liquidação em 
conformidade com os procedimentos 
normais de insolvência;

Or. en

Justificação

Não cabe aos fundos de resolução pagar compensações aos credores – tal deve provir do 
valor residual da instituição objeto de restruturação e resolução. Os fundos de resolução 
também não devem contribuir com capital, conforme previsto no n.º 3.

Alteração 988
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Efetuar uma contribuição financeira 
para a instituição objeto de resolução em 
vez da contribuição que teria sido obtida 
mediante a redução do valor contabilístico 
do crédito de determinados credores, 
quando é aplicado o instrumento de 
resgate interno e a autoridade de 
resolução decide excluir determinados 
credores do âmbito de aplicação do 
resgate interno em conformidade com o 
artigo 24.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Efetuar uma contribuição financeira 
para a instituição objeto de resolução em 
vez da contribuição que teria sido obtida 
mediante a redução do valor contabilístico 
do crédito de determinados credores, 
quando é aplicado o instrumento de 
resgate interno e a autoridade de 
resolução decide excluir determinados 
credores do âmbito de aplicação do 
resgate interno em conformidade com o 
artigo 24.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 990
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Efetuar uma contribuição financeira 
para a instituição objeto de resolução em 
vez da contribuição que teria sido obtida 
mediante a redução do valor contabilístico 
do crédito de determinados credores, 
quando é aplicado o instrumento de resgate 
interno e a autoridade de resolução decide 
excluir determinados credores do âmbito 
de aplicação do resgate interno em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3;

(f) Efetuar uma contribuição financeira 
para a instituição objeto de resolução em 
vez da contribuição que teria sido obtida 
mediante a redução e/ou conversão em 
capital próprio do valor contabilístico do 
crédito de determinados credores, quando é 
aplicado o instrumento de resgate interno e
a autoridade de resolução decide excluir 
determinados credores do âmbito de 
aplicação do resgate interno em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 991
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité deve utilizar o Fundo para 
apoiar qualquer uma das ações referidas 
no n.º 1, alíneas a) a g), sempre que, no 
processo de resolução, o resgate interno 
de depósitos preferenciais seja necessário, 
dentro dos limites estabelecidos na DRRB.

Or. en

Alteração 992
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité deve utilizar o Fundo para 
apoiar qualquer uma das ações referidas 
nas alíneas a) a g) do número anterior, 
respeitando integralmente as disposições 
da Diretiva [DRRB].

Or. en

Alteração 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo não deve ser utilizado 
diretamente para absorver as perdas de 
uma instituição ou de uma entidade 
referida no artigo 2.º nem para recapitalizar 
uma instituição ou uma entidade referida 

3. O Fundo nunca deve ser utilizado 
diretamente ou indiretamente para 
absorver as perdas de uma instituição ou de 
uma entidade referida no artigo 2.º nem 
para recapitalizar uma instituição ou uma 
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no artigo 2.º. Se a utilização do 
mecanismo de financiamento do 
procedimento de resolução para os fins 
referidos no n.º 1 resultar, em parte, 
indiretamente, da transferência das 
perdas de uma instituição ou de uma 
entidade referida no artigo 2.º para o 
Fundo, são aplicáveis os princípios que 
regem a utilização desse mecanismo 
previstos no artigo 24.º.

entidade referida no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 994
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo não deve ser utilizado 
diretamente para absorver as perdas de 
uma instituição ou de uma entidade 
referida no artigo 2.º nem para recapitalizar 
uma instituição ou uma entidade referida 
no artigo 2.º. Se a utilização do 
mecanismo de financiamento do 
procedimento de resolução para os fins 
referidos no n.º 1 resultar, em parte, 
indiretamente, da transferência das 
perdas de uma instituição ou de uma 
entidade referida no artigo 2.º para o 
Fundo, são aplicáveis os princípios que 
regem a utilização desse mecanismo 
previstos no artigo 24.º.

3. O Fundo não deve ser utilizado 
diretamente para absorver as perdas de 
uma instituição ou de uma entidade 
referida no artigo 2.º nem para recapitalizar 
uma instituição ou uma entidade referida 
no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os pagamentos do Fundo devem ser 
atribuídos aos membros da rede de fundos 
nacionais de resolução 
proporcionalmente ao nível de atividade 
da instituição objeto de resolução nos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 996
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Fundo não pode ser utilizado para 
um ou mais fins descritos no n.º 1 até que 
os montantes a ser pagos no contexto da 
resolução, de acordo com o artigo 73.º, n.º 
1, tenham sido pagos na totalidade pelo 
sistema ou sistemas de garantia de 
depósitos em causa.

Or. en

Alteração 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en
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Justificação

Estipulado na DRRB.

Alteração 998
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros participantes 
devem garantir que, quando o Comité 
adotar medidas de resolução, e desde que 
estas medidas assegurem que os 
depositantes continuem a ter acesso aos 
seus depósitos, o sistema de garantia de 
depósitos de que a instituição seja parte 
deve suportar os montantes referidos no 
artigo 99.º , n.os 1 e 4, da Diretiva [ ].

Suprimido

Or. en

Alteração 999
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros participantes 
devem garantir que, quando o Comité 
adotar medidas de resolução, e desde que 
estas medidas assegurem que os 
depositantes continuem a ter acesso aos 
seus depósitos, o sistema de garantia de 
depósitos de que a instituição seja parte 
deve suportar os montantes referidos no 
artigo 99.º , n.os 1 e 4, da Diretiva [ ].

1. Os Estados-Membros participantes 
devem garantir que, quando o Comité 
adotar medidas de resolução, o sistema de 
garantia de depósitos de que a instituição 
seja parte deve suportar os montantes 
referidos no artigo 99.º , n.os 1 e 4, da 
Diretiva [ ].

Or. en
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Alteração 1000
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A determinação do montante que 
poderá ser reclamado aos sistemas de 
garantia de depósitos, em conformidade 
com o n.º 1, deve cumprir as condições 
estabelecidas no artigo 17.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1001
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de decidir, em conformidade com 
o n.º 1, o montante que poderá ser 
reclamado aos sistemas de garantia de 
depósitos no respeito das condições 
estabelecidas no artigo 39.º, n.º 3, alínea 
d), da Diretiva [ ], o Comité deve 
consultar o sistema de garantia de 
depósitos em causa, tendo plenamente em 
conta a urgência da questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 1002
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Antes de decidir, em conformidade com 
o n.º 1, o montante que poderá ser 
reclamado aos sistemas de garantia de 
depósitos no respeito das condições 
estabelecidas no artigo 39.º, n.º 3, alínea d), 
da Diretiva [ ], o Comité deve consultar o 
sistema de garantia de depósitos em 
causa, tendo plenamente em conta a 
urgência da questão.

3. A fim de poder exercer adequadamente 
a sua função de proteção dos 
depositantes, o sistema de garantia de 
depósitos de que a instituição seja parte, 
em conformidade com o n.º 1, deve ser 
envolvido na fase inicial da preparação e 
execução das medidas de resolução.

O Comité decide, em concertação com o 
sistema de garantia de depósitos e em 
conformidade com o n.º 1, o montante que 
poderá ser reclamado aos sistemas de 
garantia de depósitos no respeito das 
condições estabelecidas no artigo 39.º, 
n.º 3, alínea d), da Diretiva [ ].

Or. de

Alteração 1003
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 
94/19/CE.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1004
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 
94/19/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 1005
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 
94/19/CE.

Suprimido
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Or. de

Alteração 1006
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 
94/19/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 

Suprimido
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94/19/CE.

Or. en

Alteração 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema 
de garantia de depósitos não serem 
suficientes para cobrir os pagamentos a 
efetuar aos depositantes e de não se 
encontrarem imediatamente disponíveis 
outros recursos do Estado-Membro 
participante, o Fundo pode emprestar os 
recursos necessários ao sistema de 
garantia de depósitos em causa, desde que 
estejam preenchidas todas as condições 
previstas no artigo 10.º da Diretiva 
94/19/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Conceder ao Fundo o poder de emprestar os recursos necessários é altamente problemático, 
uma vez que abriria a porta ao alargamento da responsabilidade solidária aos sistemas de 
garantia de depósitos. Envolve também o risco de criar uma situação de desigualdade, uma 
vez que existem diferenças significativas na posição financeira dos sistemas de garantia de 
depósitos de cada país.

Alteração 1009
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de os recursos de um sistema de 4. No caso de os recursos de um sistema de 
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garantia de depósitos não serem suficientes 
para cobrir os pagamentos a efetuar aos 
depositantes e de não se encontrarem 
imediatamente disponíveis outros recursos 
do Estado-Membro participante, o Fundo 
pode emprestar os recursos necessários ao 
sistema de garantia de depósitos em causa, 
desde que estejam preenchidas todas as 
condições previstas no artigo 10.º da 
Diretiva 94/19/CE.

garantia de depósitos não serem suficientes 
para cobrir os pagamentos a efetuar aos 
depositantes e de não se encontrarem 
imediatamente disponíveis outros recursos 
do Estado-Membro participante, o Fundo, 
após um pedido do sistema de garantia de 
depósitos, deve emprestar os recursos 
necessários ao sistema de garantia de 
depósitos em causa, desde que estejam 
preenchidas todas as condições previstas 
no artigo 10.º da Diretiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 1010
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
Para não provocar distorções na 
concorrência dentro da União como um 
todo, a utilização de sistemas de garantia 
de depósitos no contexto da resolução 
deve ser feita exatamente de acordo com a 
Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias [ ].

Or. en

Alteração 1011
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité pode criar equipas internas de 
resolução compostas por pessoal das 

3. O Comité deve criar equipas internas de 
resolução compostas pelo seu próprio 
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autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes.

pessoal e por pessoal das autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes.

Or. en

Alteração 1012
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Conselho deve nomear, a partir do 
seu próprio pessoal de nível superior, 
coordenadores das equipas internas de 
resolução.

Or. en

Alteração 1013
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No caso de um litígio não resolvido a 
nível da equipa interna de resolução, o 
coordenador e/ou qualquer uma das 
autoridades nacionais de resolução pode 
recorrer ao Comité, que deve abordar e 
resolver o litígio em sessão executiva.

Or. en

Alteração 1014
Diogo Feio
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. As autoridades nacionais de 
resolução podem ainda recorrer da 
decisão do Comité, tomada em sessão 
executiva, para a Comissão de Reexame, 
de acordo com o artigo 49.º, n.º 3-B 
(novo).

Or. en

Alteração 1015
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito à responsabilidade 
extracontratual, o Comité deve, em 
conformidade com os princípios gerais 
comuns às legislações relativas à 
responsabilidade das autoridades públicas 
dos Estados-Membros, reparar os danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções, nomeadamente 
as suas funções de resolução, incluindo 
atos ou omissões no âmbito do apoio a 
procedimentos de resolução estrangeiros.

3. No que diz respeito à responsabilidade 
extracontratual, o Comité deve reparar os 
danos causados por si ou pelo seu pessoal 
no exercício das suas funções, 
nomeadamente as suas funções de 
resolução, incluindo atos ou omissões no 
âmbito do apoio a procedimentos de 
resolução estrangeiros.

Or. en

Justificação

Observa que no n.º 3 é afirmado que a responsabilidade extracontratual do comité deve ser 
determinada em conformidade com os «princípios gerais comuns às legislações relativas à 
responsabilidade das autoridades públicas dos Estados-Membros». O que isto significa na 
prática, quais as normas aplicáveis, não está claro.
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Alteração 1016
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito à responsabilidade 
extracontratual, o Comité deve, em 
conformidade com os princípios gerais 
comuns às legislações relativas à 
responsabilidade das autoridades públicas 
dos Estados-Membros, reparar os danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções, nomeadamente 
as suas funções de resolução, incluindo 
atos ou omissões no âmbito do apoio a 
procedimentos de resolução estrangeiros.

3. No que diz respeito à responsabilidade 
extracontratual, o Comité deve, em 
conformidade com os princípios gerais 
comuns às legislações relativas à 
responsabilidade das autoridades públicas 
dos Estados-Membros, reparar os danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções, nomeadamente 
as suas funções de resolução, incluindo 
atos ou omissões no âmbito do apoio a 
procedimentos de resolução estrangeiros.

Nesses casos, os Estados-Membros
participantes devem compensar os 
Estados-Membros não participantes por 
quaisquer custos impostos indiretamente 
aos últimos através do quadro financeiro 
plurianual.

Or. en

Justificação

No pressuposto de que a Comissão deve estar envolvida/ter responsabilidade relativamente 
ao Comité, um caso de falta ou omissão pode resultar numa ação judicial contra ela, o que 
pode impor um custo ao Comité e/ou à Comissão. Dado que a Comissão é financiada pelo 
orçamento da UE, para o qual todos os 28 Estados-Membros contribuem, seria apropriado 
garantir que os Estados-Membros participantes compensassem os Estados-Membros não 
participantes por quaisquer custos impostos indiretamente aos mesmos através do QFP.

Alteração 1017
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Comité deve compensar a autoridade 
nacional de resolução pelos danos a que 
tenha sido condenada por um tribunal 
nacional ou que, em acordo com o Comité, 
se tenha comprometido a pagar no âmbito 
de uma resolução amigável, e que resultem 
de um ato ou de uma omissão cometidos 
por essa autoridade nacional de resolução 
aquando de um procedimento de resolução 
ao abrigo do presente regulamento, a 
menos que esse ato ou omissão constitua 
uma violação do direito da União, do 
presente regulamento, de uma decisão da 
Comissão ou de uma decisão do Comité, 
ou constitua um erro manifesto e grave de 
apreciação.

4. O Comité deve compensar a autoridade 
nacional de resolução pelos danos a que 
tenha sido condenada por um tribunal 
nacional ou que, em acordo com o Comité, 
se tenha comprometido a pagar no âmbito 
de uma resolução amigável, e que resultem 
de um ato ou de uma omissão cometidos 
por essa autoridade nacional de resolução 
aquando de um procedimento de resolução 
ao abrigo do presente regulamento, a 
menos que esse ato ou omissão constitua 
uma violação do direito da União, do 
presente regulamento, de uma decisão da 
Comissão ou de uma decisão do Comité, 
ou constitua um erro manifesto e grave de 
apreciação. Nenhuma compensação pode 
produzir efeitos no orçamento da União.

Or. en

Alteração 1018
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité deve compensar a autoridade 
nacional de resolução pelos danos a que 
tenha sido condenada por um tribunal 
nacional ou que, em acordo com o Comité, 
se tenha comprometido a pagar no âmbito 
de uma resolução amigável, e que resultem 
de um ato ou de uma omissão cometidos 
por essa autoridade nacional de resolução 
aquando de um procedimento de resolução 
ao abrigo do presente regulamento, a 
menos que esse ato ou omissão constitua 
uma violação do direito da União, do 
presente regulamento, de uma decisão da 
Comissão ou de uma decisão do Comité, 
ou constitua um erro manifesto e grave de 

4. O Comité deve compensar a autoridade 
nacional de resolução de um 
Estado-Membro participante pelos danos 
a que tenha sido condenada por um tribunal 
nacional ou que, em acordo com o Comité, 
se tenha comprometido a pagar no âmbito 
de uma resolução amigável, e que resultem 
de um ato ou de uma omissão cometidos 
por essa autoridade nacional de resolução 
aquando de um procedimento de resolução 
ao abrigo do presente regulamento, a 
menos que esse ato ou omissão constitua 
uma violação do direito da União, do 
presente regulamento, de uma decisão da 
Comissão ou de uma decisão do Comité, 
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apreciação. ou constitua um erro manifesto e grave de 
apreciação.

Or. en

Alteração 1019
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-A
Responsabilidade da Comissão em 

relação às suas funções nos termos do 
artigo 16.º do presente regulamento

1. No que diz respeito à responsabilidade 
extracontratual relativamente ao 
desempenho por parte da Comissão das 
suas funções nos termos do artigo 16.º do 
presente regulamento, em conformidade 
com os princípios gerais comuns às 
legislações relativas à responsabilidade 
das autoridades públicas dos 
Estados-Membros, quaisquer danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções, 
nomeadamente as suas funções de 
resolução, incluindo atos ou omissões no 
âmbito do apoio a procedimentos de 
resolução estrangeiros, devem ser 
reparados.
2. Qualquer responsabilidade 
extracontratual de um tipo descrito no n.º 
1 deve ser reparada pelo Comité.
3. Os custos relacionados com processos 
judiciais relativos a atos ou omissões da 
Comissão no desempenho das suas 
funções nos termos do presente 
regulamento, bem como as eventuais 
indemnizações atribuídas no decorrer 
desses processos não devem envolver a 
responsabilidade orçamental dos 
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Estados-Membros ou da União Europeia.

Or. en

Alteração 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os requisitos em matéria de sigilo 
profissional referidos nos n.os 1 e 2 
aplicam-se igualmente aos observadores 
que assistem às reuniões do Comité numa 
base ad hoc.

Or. en

Alteração 1021
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os requisitos em matéria de sigilo 
profissional referidos nos n.os 1 e 2 
aplicam-se, não obstante o Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001.

Or. en

Alteração 1022
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – título
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Texto da Comissão Alteração

Transparência Acesso à informação e tratamento de 
dados pessoais

Or. en

Alteração 1023
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28 é 
aplicável aos documentos na posse do 
Comité.

Suprimido

__________________
28 Regulamento (CE) do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2001, relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, JO L 145 de 
31.5.2001, p. 43.

Or. en

Alteração 1024
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1 – nota de rodapé 28

Texto da Comissão Alteração

28. Regulamento (CE) do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2001, relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, JO L 145 de 

Suprimido
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31.5.2001, p. 43.

Or. en

Alteração 1025
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis meses a contar da data 
da sua primeira reunião, o Comité adota 
as normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

Suprimido

Or. en

Alteração 1026
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões tomadas pelo Comité ao 
abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de uma queixa junto do 
Provedor de Justiça Europeu ou ser 
objeto de um recurso junto do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, conforme o 
caso, na sequência de um recurso 
interposto junto da autoridade de recurso, 
nas condições previstas, respetivamente, 
nos artigos 228.º e 263.º do TFUE.

Suprimido

Or. en



AM\1007293PT.doc 151/163 PE521.797v01-00

PT

Alteração 1027
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As pessoas sujeitas a decisões do 
Comité têm direito a consultar o processo 
constituído pelo mesmo, sob reserva do 
interesse legítimo de terceiros na proteção 
dos seus segredos comerciais. O direito de 
consulta do processo não é extensível a 
informações confidenciais.

Or. en

Alteração 1028
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os atos delegados adotados devem 
ser coerentes com atos equivalentes 
adotados ao abrigo da Diretiva [... / 
...DRRB].

Or. en

Alteração 1029
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento do MUR e o impacto 
das suas atividades de resolução sobre os 

(a) O funcionamento do MUR e o impacto 
das suas atividades de resolução sobre os 
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interesses da União no seu conjunto e sobre 
a coerência e a integridade do mercado 
interno no setor dos serviços financeiros, 
incluindo o seu eventual impacto sobres as 
estruturas dos sistemas bancários nacionais 
da União, e no que diz respeito à eficácia 
dos mecanismos de cooperação e de 
partilha de informações no MUR, entre o 
MUR e MUS, e entre o MUR e as 
autoridades nacionais de resolução e as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros não participantes;

interesses da União no seu conjunto e sobre 
a coerência e a integridade do mercado 
interno no setor dos serviços financeiros, 
incluindo o seu eventual impacto sobres as 
estruturas dos sistemas bancários nacionais 
da União, e no que diz respeito à eficácia 
dos mecanismos de cooperação e de 
partilha de informações no MUR, entre o 
MUR e MUS, e entre o MUR e as 
autoridades nacionais de resolução e as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros não participantes. Há 
que avaliar cuidadosamente, em 
particular, os seguintes aspetos:
- a necessidade de uma alteração do 
Tratado para atingir os objetivos 
principais de manter a estabilidade e a 
confiança pública no sistema financeiro,

- a adequação da cooperação entre o 
MUR e o MUS, a ABE, a AEVMM, a 
EIOPA e o Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS), e as outras autoridades 
que fazem parte do SESF,
- a solidez e a diversificação dos ativos 
que compõem a carteira de investimentos, 
de acordo com o artigo 70.º do presente 
regulamento,
- a solução da ligação entre a dívida 
soberana e o risco bancário,
- a adequação do mecanismo de prestação
de contas,
- a adequação dos procedimentos de 
votação.

Or. en

Alteração 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento do MUR e o impacto 
das suas atividades de resolução sobre os 
interesses da União no seu conjunto e sobre 
a coerência e a integridade do mercado 
interno no setor dos serviços financeiros, 
incluindo o seu eventual impacto sobres as 
estruturas dos sistemas bancários nacionais 
da União, e no que diz respeito à eficácia 
dos mecanismos de cooperação e de 
partilha de informações no MUR, entre o 
MUR e MUS, e entre o MUR e as 
autoridades nacionais de resolução e as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros não participantes;

(a) O funcionamento do MUR e o impacto 
das suas atividades de resolução sobre os 
interesses da União no seu conjunto e sobre 
a coerência e a integridade do mercado 
interno no setor dos serviços financeiros, 
incluindo o seu eventual impacto sobres as 
estruturas dos sistemas bancários nacionais 
da União, sobre a sua competitividade em 
comparação com outros sistemas 
bancários fora do MUR e da União, e no 
que diz respeito à eficácia dos mecanismos 
de cooperação e de partilha de informações 
no MUR, entre o MUR e MUS, e entre o 
MUR e as autoridades nacionais de 
resolução e as autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros não 
participantes;

Or. en

Alteração 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A interação entre o Comité e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros não participantes e os 
efeitos do MUR sobre estes 
Estados-Membros.

(d) A interação entre o Comité e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros não participantes e os 
efeitos do MUR sobre estes 
Estados-Membros, e a interação entre o 
Comité e as autoridades nacionais de 
resolução de países terceiros.

Or. en

Alteração 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A possibilidade de criar uma 
instituição comunitária, independente da 
Comissão, para exercer as funções 
estabelecidas no presente regulamento, 
incluindo as alterações ao Tratado que tal 
exigiria.

Or. en

Alteração 1033
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para dar cumprimento ao artigo 5.º-
A, qualquer revisão da [DRRB] deve ser 
acompanhada de uma revisão do MUR e 
vice-versa.

Or. en

Alteração 1034
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as decisões tomadas pela ABE em 
conformidade com a [DRRB] ou o 
presente regulamento devem estar em 
conformidade com o enquadramento 
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estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
1093/2010, nomeadamente com o seu 
artigo 38.º, n.º 1; a ABE deve garantir que 
nenhuma decisão interfere, de forma 
alguma, com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1035
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ]. A partir dessa data, os 
recursos financeiros disponíveis dos 
mecanismos nacionais de financiamento 
dos procedimentos de resolução dos 
Estados-Membros participantes 
resultantes das contribuições das 
instituições devem ser transferidos para o 
Fundo, no lugar das contribuições ex ante 
cobradas em conformidade com o artigo 
66.º. Assim que estes recursos financeiros 
disponíveis tiverem sido transferidos para 
o Fundo, nenhum Estado-Membro 
participante deve manter um mecanismo 
nacional de financiamento dos 
procedimentos de resolução.

Or. en

Justificação

Os fundos nacionais existentes poderiam pagar o fundo único de resolução em nome dos 
bancos até acabarem.
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Alteração 1036
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ] e substitui os mecanismos 
nacionais de financiamento dos
procedimentos de resolução existentes dos 
Estados-Membros participantes.

Or. nl

Alteração 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
substitui o mecanismo de financiamento do 
procedimento de resolução dos 
Estados-Membros participantes ao abrigo 
do título VII da Diretiva [ ].

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não esclarece o que acontece com os mecanismos de financiamento 
dos procedimentos de resolução já em vigor em alguns Estados-Membros assim que o Fundo 
Único de Resolução Bancária for criado. Para evitar qualquer dupla tributação para as 
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instituições, é necessário garantir que estas só sejam obrigadas a pagar contribuições para o 
Fundo Único. Em consonância com a exposição de motivos que acompanha a proposta da 
Comissão, o texto deve afirmar que o Fundo vai substituir os mecanismos nacionais de 
financiamento dos procedimentos de resolução.

Alteração 1038
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o único mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 85 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado o mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução dos Estados-Membros
participantes ao abrigo do título VII da 
Diretiva [ ].

A partir da data de aplicação referida no 
segundo parágrafo do artigo 88.º, o Fundo 
é considerado uma parte do mecanismo de 
financiamento do procedimento de 
resolução para as instituições de crédito 
sujeitas ao presente regulamento de cada 
Estado-Membro participante ao abrigo do 
título VII da Diretiva [ ].

Or. en
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Alteração 1040
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité entra em pleno funcionamento 
o mais tardar em 1 de janeiro de 2015.

1. O Comité entra em pleno funcionamento 
o mais tardar em 1 de janeiro de 2018.

Or. en

Alteração 1041
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é responsável pelo 
estabelecimento e início do funcionamento 
do Comité enquanto este não tiver 
capacidade operacional para executar o seu 
próprio orçamento. Para o efeito:

2. O BCE é responsável pelo 
estabelecimento e início do funcionamento 
do Comité enquanto este não tiver 
capacidade operacional para executar o seu 
próprio orçamento. Para o efeito:

Or. en

Alteração 1042
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A Comissão pode negociar o 
estabelecimento do mecanismo de 
empréstimo referido no artigo 64.º, n.º 
2-A.

Or. en
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Alteração 1043
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 87-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.º-A
Estabelecimento de um mecanismo 

comum de empréstimo da União
(dispositivo de segurança orçamental) 

para os Estados-Membros participantes
Nos termos do artigo 311.º do TFUE, que 
afirma que a União se dota dos meios 
necessários para atingir os seus objetivos 
e realizar com êxito as suas políticas, e do 
artigo 323.º do TFUE, que estabelece que 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão velam pela disponibilidade dos 
meios financeiros necessários para 
permitir que a União cumpra as suas 
obrigações jurídicas para com terceiros, a 
Comissão deve considerar a 
apresentação* ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho de uma proposta legislativa 
sobre o estabelecimento de um mecanismo 
comum de empréstimo da União 
(dispositivo de segurança orçamental) 
para os Estados-Membros participantes, 
caso os montantes cobrados em 
conformidade com os artigos 66.º e 67.º 
não estejam imediatamente acessíveis ou 
sejam insuficientes para cobrir as 
despesas associadas à utilização do 
Fundo. Ao elaborar essa proposta, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
conta a avaliação e as recomendações a 
elaborar pelo grupo europeu de alto nível 
sobre os recursos próprios a respeito desta 
questão específica.
__________________
*O mais tardar um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento e com a 
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devida antecedência relativamente à 
proposta da Comissão sobre a revisão pós-
eleitoral do QFP (2014-2020).

Or. en

Alteração 1044
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O artigo 6.º, n.º 4, deixa de ser aplicável 
assim que o nível-alvo de financiamento 
referido no artigo 65.º, n.º 1, for 
alcançado e o Fundo seja complementado 
com um mecanismo comum de 
empréstimo da União (dispositivo de 
segurança orçamental) para os 
Estados-Membros participantes a fim de 
lidar com as situações referidas no artigo 
69.º, n.º 1. 

Or. en

Alteração 1045
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 7.º a 23.º e os artigos 25.º a 38.º 
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2015.

Os artigos 7.º a 23.º e os artigos 25.º a 87.º 
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2015.

Or. en
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Alteração 1046
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 7.º a 23.º e os artigos 25.º a 38.º 
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2015.

Os artigos 7.º a 23.º e os artigos 25.º a 38.º 
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2018.

Or. en

Justificação

O MUR deve começar apenas depois de o exame dos balanços de todos os bancos 
participantes ter sido concluído e de todas as questões históricas terem sido abordadas a 
nível nacional. Também é fundamental que o MUS e a DRRB (incluindo o novo instrumento 
de resgate interno) estejam concluídos e operacionais antes da implementação do MUR.

Alteração 1047
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 7.º a 23.º e os artigos 25.º a 38.º 
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2015.

Os artigos 7.º a 38.º são aplicáveis a partir 
de 1 de janeiro de 2015.

Or. de

Alteração 1048
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de Suprimido
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janeiro de 2018.

Or. de

Alteração 1049
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2018.

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2015.

Or. en

Alteração 1050
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2018.

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2015.

Or. en

Alteração 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 88 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2018.

O artigo 24.º é aplicável a partir de 1 de 
julho de 2016.

Or. en
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Justificação

Na sequência da posição da ECON sobre a DRRB.


