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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições de crédito e de 
certas empresas de investimento no quadro de um mecanismo único de resolução e de 
um fundo único de resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) n.º 1093/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0520),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0223/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As divergências a nível das regras 
nacionais de resolução entre os diferentes 
Estados-Membros e as correspondentes 
práticas administrativas, bem como a falta 
de um processo de tomada de decisões 
unificado a nível da União para a resolução 

(2) As divergências a nível das regras 
nacionais de resolução entre os diferentes 
Estados-Membros e as correspondentes 
práticas administrativas, bem como a falta 
de um processo de tomada de decisões 
unificado a nível da União para a resolução 
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de bancos transnacionais contribuem para 
esta falta de confiança e instabilidade dos 
mercados, uma vez que não garantem 
segurança e previsibilidade quanto ao 
eventual resultado da falência de um 
banco. As decisões em termos de resolução 
tomadas a nível nacional apenas podem 
conduzir as distorções da concorrência, em 
última análise, comprometendo o mercado 
interno.

de bancos transnacionais contribuem para 
esta falta de confiança e instabilidade dos 
mercados, uma vez que não garantem 
segurança e previsibilidade quanto ao 
eventual resultado da falência de um 
banco. As decisões em termos de resolução 
tomadas apenas a nível nacional e ao 
abrigo de quadros jurídicos não 
harmonizados podem conduzir a
distorções da concorrência e, em última 
análise, comprometer o mercado interno.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A ligação entre os Estados e o setor 
bancário, que teve efeitos devastadores na 
economia em toda a União durante a 
crise, deve ser eliminada para reduzir a 
atual fragmentação dos mercados 
financeiros. Embora a realização da 
união bancária careça ainda da criação 
de um sistema de garantia de depósitos 
europeu comum, a criação de um 
mecanismo único de resolução representa 
já um passo fundamental nessa direção.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Enquanto as regras, práticas e 
abordagens em matéria de resolução para a 

(5) Enquanto as regras, práticas e 
abordagens em matéria de resolução para a 
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repartição dos encargos permanecer a 
nível nacional e os recursos financeiros 
necessários para o financiamento dos 
processos de resolução forem mobilizados 
e gastos a nível nacional, o mercado 
interno manter-se-á fragmentado. Além 
disso, as entidades nacionais de supervisão 
têm fortes incentivos para minimizar o 
impacto potencial das crises bancárias nas 
suas economias nacionais, adotando 
medidas unilaterais para limitar as 
operações bancárias, por exemplo, 
limitando as transferências e a concessão 
de empréstimos intragrupos, ou quando as 
empresas-mãe estão potencialmente em 
dificuldades, impondo uma maior liquidez 
e requisitos de capital mais importantes às 
filiais que se encontram no seu território. 
Tal restringe as atividades transnacionais 
dos bancos, criando assim obstáculos ao 
exercício de liberdades fundamentais e 
falseando a concorrência no mercado 
interno.

repartição dos encargos permanecerem a 
nível nacional e os recursos financeiros 
necessários para o financiamento dos 
processos de resolução forem mobilizados 
e gastos a nível nacional, o mercado 
interno manter-se-á fragmentado. Além 
disso, as entidades nacionais de supervisão 
têm fortes incentivos para minimizar o 
impacto potencial das crises bancárias nas 
suas economias nacionais, adotando 
medidas unilaterais para limitar as 
operações bancárias, por exemplo, 
limitando as transferências e a concessão 
de empréstimos intragrupos, ou quando as 
empresas-mãe estão potencialmente em 
dificuldades, impondo uma maior liquidez 
e requisitos de capital mais importantes às 
filiais que se encontram no seu território.
Os problemas a nível nacional e entre 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento reduzem significativamente a 
eficiência dos processos de resolução a 
nível transnacional. Tal restringe as 
atividades transnacionais dos bancos, 
criando assim obstáculos ao exercício de 
liberdades fundamentais e falseando a 
concorrência no mercado interno.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Diretiva [] do Parlamento Europeu e 
do Conselho harmonizou numa certa 
medida as regras nacionais em matéria de 
resolução bancária e previu uma 
cooperação entre as autoridades de 
resolução no tratamento de falências de 
bancos transnacionais. Contudo, a 
harmonização prevista na Diretiva [] é 
parcial e o processo de tomada de decisões 

(6) A Diretiva [ ] do Parlamento Europeu e 
do Conselho1 constitui um avanço decisivo 
no sentido da harmonização das regras 
nacionais em matéria de resolução bancária 
e previu uma cooperação entre as 
autoridades de resolução no tratamento de 
falências de bancos transnacionais. 
Contudo, a harmonização prevista na 
Diretiva [ ] é parcial e o processo de 
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não é centralizado. A Diretiva [] prevê 
essencialmente instrumentos e poderes de 
resolução comuns à disposição das 
autoridades nacionais de cada Estado-
Membro, mas deixa ao critério das 
autoridades nacionais a aplicação dos 
instrumentos e a utilização dos dispositivos 
nacionais de financiamento de apoio aos 
processos de resolução. A Diretiva [] não 
evita a tomada de decisões separadas e 
potencialmente incoerentes por parte dos 
Estados-Membros em relação à resolução 
de grupos transnacionais que podem afetar 
os custos globais da resolução. Além disso, 
uma vez que prevê medidas nacionais de 
financiamento, não reduz suficientemente a 
dependência dos bancos do apoio de 
orçamentos nacionais e não impede os 
Estados-Membros de aplicarem abordagens 
divergentes em relação à utilização dos 
dispositivos de financiamento.

tomada de decisões não é centralizado. A 
Diretiva [ ] prevê essencialmente 
instrumentos e poderes de resolução 
comuns à disposição das autoridades 
nacionais de cada Estado-Membro, mas 
deixa, em certa medida, ao critério das 
autoridades nacionais a aplicação dos 
instrumentos e a utilização dos dispositivos 
nacionais de financiamento de apoio aos 
processos de resolução. A despeito das 
funções de mediação atribuídas à 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), a 
Diretiva [ ] não evita a tomada de decisões 
separadas e potencialmente incoerentes por 
parte dos Estados-Membros em relação à 
resolução de grupos transnacionais que 
podem afetar os custos globais da 
resolução. Além disso, uma vez que prevê 
medidas nacionais de financiamento, não 
reduz suficientemente a dependência dos 
bancos do apoio de orçamentos nacionais e 
não impede totalmente os 
Estados-Membros de aplicarem abordagens 
divergentes em relação à utilização dos 
dispositivos de financiamento. Deve-se, 
portanto, caminhar progressivamente 
para um regime de insolvência a nível da 
União.
____________________
1 Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento e que altera as 
Diretivas 77/91/CEE e 82/891/CE do 
Conselho, as Diretivas 2001/24/CE, 
2004/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/55/CE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010. JO C, 
p.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras uniformes
em matéria de resolução bancária no 
mercado interno. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 
uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada Estado-
Membro e os custos de financiamento dos 
bancos e das empresas que operam nesse 
Estado-Membro.

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras únicas em 
matéria de resolução bancária no mercado 
interno. Se o financiamento da resolução 
permanecesse no plano nacional, a 
ligação entre os Estados e o setor 
bancário não seria eliminada e os 
investidores continuariam a estabelecer 
condições de contração de empréstimos 
em função do local de estabelecimento 
dos bancos e não da sua fiabilidade 
creditícia. Subsistiria também a atual 
fragmentação acentuada do mercado 
financeiro. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 
uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada Estado-
Membro e os custos de financiamento dos 
bancos e das empresas que operam nesse 
Estado-Membro. Para ajudar a eliminar 
essa ligação, deve-se proibir que as 
decisões do mecanismo único de 
resolução afetem diretamente com as 
responsabilidades orçamentais dos 
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Estados-Membros.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão. Dada 
a necessidade de equilibrar os diferentes 
interesses em causa, a Comissão deve 
decidir se coloca uma instituição em 
processo de resolução ou não e deve 
igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado em 
matéria de resolução que defina as medidas 
de resolução que o comité deve tomar. 
Neste enquadramento, o comité deve tomar 
uma decisão em relação ao dispositivo de 
resolução e dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão. Dada 
a necessidade de equilibrar os diferentes 
interesses em causa, a Comissão deve 
decidir se coloca uma instituição em 
processo de resolução ou não e deve 
igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado em 
matéria de resolução, tal como proposto 
pela recomendação do comité, que defina 
as medidas de resolução que o comité deve 
tomar. Neste enquadramento, o comité 
deve tomar uma decisão em relação ao 
dispositivo de resolução e dar instruções às 
autoridades nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-
Membro para representar a sua 
autoridade nacional de resolução deve 
igualmente estar presente e participar nas 
decisões. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
situação de um grupo transnacional, os 
membros nomeados pelo Estado-Membro 
de origem e por todos os Estados-Membros 
de acolhimento em causa para representar 
as autoridades nacionais de resolução 
desses Estados-Membros, devem 
igualmente estar presentes e participar nas 
decisões. Contudo, para equilibrar a 
influência exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. É igualmente possível 
convidar observadores para assistir às 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados com base nos 
seus mérito, competências e conhecimento 
dos domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão e regulação financeiras. O 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser escolhidos com base 
num concurso, sobre o qual o Parlamento 
Europeu e o Conselho devem ser 
mantidos devidamente informados. O 
concurso deve respeitar o princípio do 
equilíbrio entre homens e mulheres. A 
Comissão deve apresentar à comissão 
competente do Parlamento Europeu a 
lista de candidatos pré-selecionados aos 
cargos de diretor executivo e diretor 
executivo adjunto. A Comissão deve 
submeter uma proposta para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto à aprovação do Parlamento 
Europeu. Após a aprovação da proposta 
pelo Parlamento Europeu, o Conselho 
deve adotar uma decisão de execução com 
vista à nomeação do diretor executivo e do 
diretor executivo adjunto. Quando o 
comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
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reuniões do comité, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Uma vez que os participantes no 
processo de decisão das sessões executivas 
do comité mudam consoante o(s) 
Estado(s)-Membro(s) em que funciona a 
instituição em causa, os participantes 
permanentes – o diretor executivo, o 
diretor executivo adjunto, o representante 
da Comissão e o representante do BCE –
devem assegurar que as decisões tomadas 
pelas diferentes formações das sessões 
executivas do comité sejam coerentes, 
adequadas e proporcionadas.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) De igual modo, deve haver a 
possibilidade de convidar observadores, 
nomeadamente um representante do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
(MEE) e do Eurogrupo, para assistir às 
reuniões do comité.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais, manter a 
estabilidade do sistema financeiro, reduzir 
o risco moral limitando o recurso a apoios 
financeiros públicos para as instituições em 
dificuldades e proteger os depositantes.

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais, entre os quais o 
acesso permanente aos depósitos, manter a 
estabilidade do sistema financeiro e reduzir 
o risco moral limitando o recurso a apoios 
financeiros públicos para as instituições em 
dificuldades.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(35-A) A harmonização das legislações de 
insolvência a nível da União, que 
constituiria um passo importante para a 
construção de um verdadeiro mercado 
interno, ainda não foi alcançada. No 
entanto, tanto para as entidades 
estabelecidas nos Estados-Membros 
participantes no MUS como para as 
estabelecidas noutros Estados-Membros, 
por força da harmonização introduzida 
pela diretiva [ ], a hierarquia dos créditos 
dos credores em caso de insolvência, 
incluindo as preferências dos 
depositantes, será a mesma. Esta 
harmonização elimina uma importante 
fonte de arbitragem regulamentar.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 

(36) A Comissão deve definir, na 
sequência de uma recomendação do 
Comité, o quadro da medida de resolução a 
tomar segundo as circunstâncias do caso e 
está em condições de designar todos os 
instrumentos de resolução que devem ser 
utilizados. No âmbito desse quadro claro e 
preciso, o comité deve decidir em 
pormenor sobre o dispositivo de resolução 
a aplicar. Os instrumentos de resolução 
pertinentes devem incluir o instrumento de 
alienação, o instrumento da instituição de 
transição, o instrumento de resgate interno 
e o instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva [ ]. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
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instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A eficiência e a uniformidade das 
medidas de resolução devem estar 
asseguradas em todos os Estados-Membros 
participantes. Para este efeito, em casos 
excecionais quando uma autoridade 
nacional de resolução não tem, ou não tem 
suficientemente aplicado uma decisão que 
tinha adotado, o comité deve ter poderes 
para transferir para uma outra pessoa 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição em processo de 
resolução ou exigir a conversão dos 
instrumentos de dívida contendo uma 
cláusula contratual de conversão em 
determinadas circunstâncias. Qualquer 
medida das autoridades nacionais de 
resolução de natureza a restringir ou 
afetar o exercício, pelo comité, dos seus 
poderes e das suas funções deve ser 
excluída.

(48) A eficiência e a uniformidade das 
medidas de resolução devem estar 
asseguradas em todos os Estados-Membros 
participantes. Para este efeito, se uma 
autoridade nacional de resolução não tiver 
aplicado de todo ou de forma suficiente 
uma decisão do comité, este deve ter 
poderes para dar ordens diretamente a
uma instituição em processo de resolução.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) De forma a garantir que o comité tem (53) De forma a garantir que o comité tem 
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acesso a todas as informações pertinentes, 
os trabalhadores não devem poder invocar 
o segredo profissional para impedir a 
divulgação de informações ao comité.

acesso a todas as informações pertinentes, 
as entidades competentes e os respetivos 
trabalhadores não devem poder invocar o 
segredo profissional para impedir a 
divulgação de informações ao comité.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A fim de garantir o respeito das 
decisões adotadas no quadro do mecanismo 
único da resolução, seria conveniente que 
as infrações dessem origem a sanções 
proporcionadas e dissuasivas. O comité 
deve poder dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução para aplicar coimas
ou sanções pecuniárias compulsórias às 
empresas por incumprimento das 
obrigações que lhes incumbem por força 
das decisões adotadas. A fim de garantir 
práticas de execução coerentes, eficientes e 
eficazes, o comité deve poder emitir 
orientações destinadas às autoridades 
nacionais de resolução, relativamente à 
aplicação das coimas e das sanções 
pecuniárias compulsórias.

(54) A fim de garantir o respeito das 
decisões adotadas no quadro do mecanismo 
único da resolução, seria conveniente que 
as infrações dessem origem a sanções 
proporcionadas e dissuasivas. O comité 
deve poder dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução para aplicar sanções 
administrativas ou sanções pecuniárias 
compulsórias às entidades por 
incumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força das decisões adotadas. 
A fim de garantir práticas de execução 
coerentes, eficientes e eficazes, o comité 
deve poder emitir orientações destinadas às 
autoridades nacionais de resolução, 
relativamente à aplicação das sanções 
administrativas e das sanções pecuniárias
compulsórias.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Quando uma autoridade nacional de Suprimido
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resolução infringe as regras do 
mecanismo único da resolução não 
utilizando poderes que são conferidos no 
direito nacional para executar uma 
instrução do comité, o Estado-Membro 
em causa pode ser responsável por 
reparar qualquer prejuízo causado a 
pessoas, incluindo eventualmente à 
entidade ou ao grupo sujeito ao processo 
de resolução, ou a qualquer credor de 
qualquer parte desta entidade ou deste 
grupo em qualquer Estado-Membro, em 
conformidade com essa jurisprudência.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) Contudo, justifica-se a utilização 
do fundo antes de esgotar todos os 
recursos dos credores se, no processo de 
resolução, os depósitos começarem a ser 
canalizados para operações de resgate 
interno. A confiança dos cidadãos de que 
as suas poupanças ficarão a salvo em 
depósitos totalmente isentos de riscos e, 
em contrapartida, com um retorno baixo é 
fundamental para assegurar a confiança 
no sistema bancário em geral. Garantir o 
acesso contínuo aos depósitos é, 
seguramente, uma das funções essenciais 
dos bancos. Além disso, a falta de 
confiança na segurança dos depósitos 
pode dar origem a uma corrida aos 
bancos, fenómeno que teria efeitos 
desastrosos na estabilidade financeira. 
Assim, a proteção dos depósitos no 
processo de resolução contribui para 
realizar os objetivos da resolução, 
merecendo, portanto, um esforço especial, 
independentemente do montante da 
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contribuição assumida pelos acionistas e 
credores para efeitos de absorção de 
perdas e recapitalização.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) A fim de garantir a disponibilidade 
imediata de meios financeiros adequados 
para os fins estabelecidos no presente 
regulamento, o fundo apenas deve ficar 
operacional depois de estabelecido um 
mecanismo de empréstimo, de preferência 
proveniente de um instrumento público da 
União. A disponibilidade total de 
financiamento é essencial para a 
credibilidade de todo o sistema.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo devem tomar 
em consideração o grau de risco que as 
instituições apresentem.

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo, a determinar 
pelo comité, na sequência de uma 
proposta da autoridade competente,
devem tomar em consideração o grau de 
risco que as instituições apresentem.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade de resolução competente a nível 
do grupo.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão e o Comité devem tomar 
devidamente em consideração todos os 
seguintes fatores:

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. A Comissão e o Comité devem
estabelecer um equilíbrio entre os fatores 
referidos no n.º 2 e os objetivos da 
resolução referidos no artigo 12.º em 
função da natureza e circunstâncias de cada 
caso.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. As decisões ou medidas do Comité ou 
da Comissão não devem exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário nem 
afetar diretamente as responsabilidades 
orçamentais dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao tomar decisões ou medidas, o 
Comité deve informar e consultar os 
representantes dos trabalhadores das 
entidades em causa.
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Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A partir da receção de uma comunicação 
nos termos do n.º 1 ou quando atuar por 
sua própria iniciativa, o Comité deve 
proceder a uma avaliação para verificar o 
cumprimento das seguintes condições:

2. A partir da receção de uma comunicação 
nos termos do n.º 1, o Comité deve 
proceder a uma avaliação para verificar o 
cumprimento das seguintes condições:

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O quadro dos instrumentos de resolução 
a que se refere o artigo 19.º, n.º 3;

b) O quadro dos instrumentos de resolução 
a que se refere o artigo 19.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, tendo em conta a comunicação 
referida no n.º 1 e a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
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processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode 
decidir solicitar ao Comité que reveja a 
sua recomendação referida no n.º 5.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio 
estatal, o Comité só pode decidir após a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre o 
auxílio estatal.

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Comité, a partir da receção de uma 
comunicação nos termos do n.º 1 ou por 
sua própria iniciativa, caso considere que 
as medidas de resolução podem constituir 
um auxílio estatal de acordo com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, deve convidar 
o ou os Estados-Membros participantes em 
causa a notificar de imediato à Comissão as 
medidas previstas em conformidade com o 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

9. Caso considere que as medidas de 
resolução podem constituir um auxílio 
estatal de acordo com o artigo 107.º, n.º 1, 
do TFUE, o Comité deve convidar o ou os 
Estados-Membros participantes em causa a 
notificar de imediato à Comissão as 
medidas previstas em conformidade com o 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, pode reexaminar a sua 
decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité, pode reexaminar 
a sua decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Para o efeito, devem exercer os poderes Para o efeito, nos termos do presente 
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que lhes são conferidos pela legislação 
nacional que transpõe a Diretiva [ ] e em 
conformidade com as condições previstas 
no direito nacional. As autoridades 
nacionais de resolução devem informar 
plenamente o Comité quanto ao exercício 
destes poderes. Eventuais medidas que 
tomem devem estar em conformidade com 
a decisão referida no artigo 16.º, n.º 8.

regulamento, devem exercer os poderes 
que lhes são conferidos pela legislação 
nacional que transpõe a Diretiva [ ] e em 
conformidade com as condições previstas 
no direito nacional. As autoridades 
nacionais de resolução devem informar 
plenamente o Comité quanto ao exercício 
destes poderes. Eventuais medidas que 
tomem devem estar em conformidade com 
a decisão referida no artigo 16.º, n.º 8.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de ordenar a uma instituição objeto 
de resolução o seguinte:

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de dar ordens diretamente a uma 
instituição objeto de resolução.

a) Transferir para outra pessoa 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição objeto de resolução;
b) Exigir a conversão dos instrumentos de 
dívida que incluam uma cláusula 
contratual de conversão nas 
circunstâncias previstas no artigo 18.º.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória
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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 no presente regulamento, 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:

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

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 e sob reserva de quaisquer outras 
condições estabelecidas na legislação 
pertinente da União, o Comité pode 
proceder a todas as investigações 
necessárias das pessoas referidas no 
artigo 32.º, n.º 1, estabelecidas ou situadas 
num Estado-Membro participante.

1. Para efeitos do exercício das missões 
referidas no presente regulamento e sob 
reserva de quaisquer outras condições 
estabelecidas na legislação pertinente da 
União, o Comité pode proceder a todas as 
investigações necessárias das pessoas 
referidas no artigo 32.º, n.º 1, estabelecidas 
ou situadas num Estado-Membro 
participante.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

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 e sob reserva de outras condições 

1. Para efeitos do exercício das missões 
referidas no presente regulamento e sob 
reserva de outras condições estabelecidas 
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estabelecidas na legislação pertinente da 
União, o Comité pode, mediante 
notificação prévia das autoridades 
nacionais de resolução envolvidas, 
proceder a todas as inspeções no local que 
forem necessárias nas instalações 
profissionais das pessoas coletivas 
referidas no artigo 32.º, n.º 1. Caso a boa 
execução e a eficiência das inspeções o 
exija, o Comité pode proceder a inspeções 
no local sem aviso prévio junto dessas 
pessoas coletivas.

na legislação pertinente da União, o 
Comité pode, mediante notificação prévia 
das autoridades nacionais de resolução 
envolvidas, proceder a todas as inspeções 
no local que forem necessárias nas 
instalações profissionais das pessoas 
coletivas referidas no artigo 32.º, n.º 1. 
Caso a boa execução e a eficiência das 
inspeções o exija, o Comité pode proceder 
a inspeções no local sem aviso prévio junto 
dessas pessoas coletivas.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os funcionários do Comité e outras 
pessoas por este autorizadas para realizar 
inspeções no local podem aceder a todas as 
instalações e terrenos profissionais das 
pessoas coletivas sujeitas a uma decisão de 
investigação, adotada pelo Comité nos 
termos do artigo 32.º, n.º 2, e dispõem de 
todos os poderes especificados no artigo 
32.º, n.º 1.

2. Os funcionários do Comité e outras 
pessoas por este autorizadas para realizar 
inspeções no local podem aceder a todas as 
instalações e terrenos profissionais das 
pessoas coletivas sujeitas a uma decisão de 
investigação, adotada pelo Comité nos 
termos do artigo 33.º, n.º 2, e dispõem de 
todos os poderes especificados no artigo 
33.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Coimas Sanções administrativas

Or. en
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando o Comité considerar que uma 
entidade referida no artigo 2.º, 
intencionalmente ou por negligência, 
cometeu uma das infrações a que se refere 
o n.º 2, o Comité deve ordenar à autoridade 
nacional de resolução em causa a 
imposição de sanções financeiras à 
entidade envolvida referida no artigo 2.º, 
em conformidade com a Diretiva [ ].

1. Quando o Comité considerar que uma 
entidade referida no artigo 2.º, 
intencionalmente ou por negligência, 
cometeu uma das infrações a que se refere 
o n.º 2, o Comité deve ordenar à autoridade 
nacional de resolução em causa a 
imposição de sanções administrativas à 
entidade envolvida referida no artigo 2.º, 
em conformidade com o artigo 100.º da
Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções financeiras podem ser 
impostas às entidades referidas no 
artigo 2.º relativamente às seguintes 
infrações:

2. As sanções administrativas podem ser 
impostas às entidades referidas no 
artigo 2.º relativamente às seguintes 
infrações:

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sempre que não apresentarem os 
elementos necessários no quadro de uma 

b) Sempre que não apresentarem os 
elementos necessários no quadro de uma 
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investigação geral, em conformidade com 
o artigo 33.º, ou de inspeções no local e 
não fornecerem as informações 
solicitadas em conformidade com o 
artigo 32.º;

investigação geral, em conformidade com 
o artigo 33.º, ou de uma inspeção no local, 
em conformidade com o artigo 34.º;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sempre que não cumprirem uma decisão 
que lhes foi dirigida pelo Comité ao abrigo 
do artigo 24.º.

d) Sempre que não cumprirem uma decisão 
que lhes foi dirigida pelo Comité ao abrigo 
do artigo 26.º.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades nacionais de resolução 
devem publicar todas as sanções 
financeiras impostas nos termos do n.º 1. 
Sempre que a publicação possa causar 
prejuízos desproporcionados às partes 
envolvidas, as autoridades nacionais de 
resolução devem publicar a sanção sem 
revelar a identidade das partes.

3. As autoridades nacionais de resolução 
devem publicar todas as sanções 
administrativas impostas nos termos do 
n.º 1. Sempre que a publicação possa 
causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas, as autoridades nacionais 
de resolução devem publicar a sanção sem 
revelar a identidade das partes.

Or. en
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com vista ao estabelecimento de 
práticas coerentes, eficientes e eficazes em 
matéria de aplicação da legislação, bem 
como a garantir uma aplicação comum, 
uniforme e coerente do presente 
regulamento, o Comité deve elaborar 
orientações sobre a aplicação de sanções 
financeiras e sanções pecuniárias 
compulsórias às autoridades nacionais de 
resolução.

4. Com vista ao estabelecimento de 
práticas coerentes, eficientes e eficazes em 
matéria de aplicação da legislação, bem 
como a garantir uma aplicação comum, 
uniforme e coerente do presente 
regulamento, o Comité deve elaborar 
orientações sobre a aplicação de sanções 
administrativas e sanções pecuniárias 
compulsórias às autoridades nacionais de 
resolução.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma instituição de crédito a cumprir 
uma decisão adotada nos termos do 
artigo 32.º;

a) Uma das entidades referidas no 
artigo 2.º a cumprir uma decisão adotada 
nos termos do artigo 32.º;

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções pecuniárias compulsórias 
devem ser eficazes e proporcionadas. As 
sanções pecuniárias compulsórias devem 
ser impostas por cada dia que decorra até 
que a instituição de crédito ou a pessoa em 

2. As sanções pecuniárias compulsórias 
devem ser eficazes e proporcionadas. As 
sanções pecuniárias compulsórias devem 
ser impostas por cada dia que decorra até 
que a entidade referida no artigo 2.º ou a 
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causa cumpra as decisões aplicáveis 
referidas no n.º 1, alíneas a) a d).

pessoa em causa cumpra as decisões 
aplicáveis referidas no n.º 1, alíneas a) a d).

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

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 
dos membros do Comité nomeados pela 
Comissão e pelo BCE é de cinco anos. Sob 
reserva do disposto no artigo 52.º, n.º 6, 
este mandato não é renovável.

Or. en

Alteração 47

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, que 
exerce as funções estabelecidas no 
artigo 46.º;

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma sessão executiva do Comité, que b) Uma sessão executiva do Comité, que 
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realiza as funções estabelecidas no 
artigo 51.º;

realiza as funções estabelecidas no 
artigo 50.º;

Or. en

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

c) Um diretor executivo, que realiza as 
funções estabelecidas no artigo 53.º;

c) Um diretor executivo, que realiza as 
funções estabelecidas no artigo 52.º;

Or. en

Alteração 50

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.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que lhe for solicitado, o diretor 7. Sempre que lhe for solicitado, o diretor 
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executivo procede a debates orais 
confidenciais, à porta fechada, com o 
presidente e os vice-presidentes da 
comissão competente do Parlamento 
Europeu, quando tais debates sejam 
necessários para o exercício das 
competências conferidas ao Parlamento 
Europeu pelo Tratado. O Parlamento 
Europeu e o Comité devem concluir um 
acordo sobre as modalidades da 
organização desses debates, a fim de 
garantir a total confidencialidade, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de confidencialidade que as 
disposições do direito da União Europeia
impõem ao BCE enquanto autoridade 
competente.

executivo procede a debates orais 
confidenciais, à porta fechada, com o 
presidente e os vice-presidentes da 
comissão competente do Parlamento 
Europeu, quando tais debates sejam 
necessários para o exercício das 
competências conferidas ao Parlamento 
Europeu pelo Tratado. O Parlamento 
Europeu e o Comité devem concluir um 
acordo sobre as modalidades da 
organização desses debates, a fim de 
garantir a total confidencialidade, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de confidencialidade que o 
presente regulamento e o artigo 76.º da 
Diretiva [ ] impõem ao Comité, que atua 
na qualidade de autoridade nacional de 
resolução em conformidade com o 
artigo 5.º.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao apresentar o relatório previsto no 
artigo 41.º, n.º 2, o Comité envia-o 
simultânea e diretamente aos parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros 
participantes.
Os parlamentos nacionais podem enviar 
ao Comité observações fundamentadas 
sobre esse relatório.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2
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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 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou órgãos da União, dos 
governos dos Estados-Membros nem de 
qualquer outro organismo público ou 
privado.

2. Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 2, devem agir de forma 
independente e objetiva no interesse da 
União no seu conjunto e não devem 
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 54

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, 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;

Or. en

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Adota o seu orçamento anual em 
conformidade com o artigo 58.º, n.º 2;

Or. en



PR\1004258PT.doc 33/48 PE519.706v01-00

PT

Alteração 56

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 um 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 57

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 simples 
dos seus membros. Todavia, as decisões 
referidas no artigo 46.º, n.º 1, alínea c), são 
tomadas por maioria de dois terços dos 
seus membros.

Or. en

Alteração 58

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. Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) a d), participam 
nas sessões executivas do Comité.
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Or. en

Alteração 59

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 e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 51.º, n.os 1 e 3.

Or. en

Alteração 60

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 ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam também nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 51.º, n.os 2 e 3.

Or. en
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Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) a d), devem 
assegurar que as decisões e medidas de 
resolução, nomeadamente as relativas à 
utilização do fundo, tomadas pelas 
diferentes formações das sessões 
executivas do Comité sejam coerentes, 
adequadas e proporcionadas.

Or. en

Alteração 62

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 ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o diretor 
executivo tem voto de qualidade.

Or. en
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Alteração 63

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Executar o orçamento do Comité em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 3;

(d) Executar o orçamento do Comité em 
conformidade com o artigo 58.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 65

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)



PR\1004258PT.doc 37/48 PE519.706v01-00

PT

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto são escolhidos com base num 
concurso que deve respeitar o princípio do 
equilíbrio entre homens e mulheres, sobre 
o qual o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem ser mantidos 
devidamente informados.

Or. en

Alteração 67

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 a 
lista de candidatos pré-selecionados aos 
cargos de diretor executivo e diretor 
executivo adjunto.

A Comissão submete uma proposta para a 
nomeação do diretor executivo e do diretor 
executivo adjunto à aprovação do 
Parlamento Europeu. Após a aprovação 
da proposta pelo Parlamento Europeu, o 
Conselho adota uma decisão de execução 
com vista à nomeação do diretor executivo 
e do diretor executivo adjunto.

Or. en
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em derrogação do disposto no 
artigo 40.º, n.º 2, o mandato do primeiro 
diretor executivo adjunto nomeado após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
terá uma duração de três anos; este 
mandato é renovável uma vez, por um 
período de cinco anos. O diretor executivo 
e o diretor executivo adjunto permanecem 
em funções até serem nomeados os seus 
sucessores.

6. Em derrogação do disposto no 
artigo 39.º, n.º 2, o mandato do primeiro 
diretor executivo adjunto nomeado após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
terá uma duração de três anos; este 
mandato é renovável uma vez, por um 
período de cinco anos. O diretor executivo 
e o diretor executivo adjunto permanecem 
em funções até serem nomeados os seus 
sucessores.

Or. en

Alteração 69

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 Conselho pode, sob 
proposta da Comissão e após aprovação do 
Parlamento Europeu, adotar uma decisão 
de execução para destituí-los das suas 
funções.

Para este efeito, o Parlamento Europeu 
ou o Conselho pode informar a Comissão 
de que considera preenchidas as 
condições para destituir das suas funções 
o diretor executivo ou o diretor executivo 
adjunto, devendo a Comissão dar uma 
resposta.
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Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Empréstimos recebidos no quadro 
do mecanismo de empréstimo referido no 
artigo 64.º, n.º 2-A);

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O contabilista do Comité deve enviar as 
contas provisórias ao Tribunal de Contas
até 1 de março do exercício financeiro 
seguinte.

2. O contabilista do Comité deve enviar as 
contas provisórias ao Comité até 1 de 
março do exercício financeiro seguinte.

Or. en

Alteração 72

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. en

Alteração 73

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O diretor executivo deve responder às 
observações do Tribunal de Contas até 30 
de setembro.

6. O diretor executivo deve responder às 
observações do Tribunal de Contas até 1 de 
julho.

Or. en

Alteração 75

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 

3. Na sequência de uma proposta da 
autoridade competente, 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 
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informação e outras que assegurem o 
pagamento integral e atempado das 
contribuições.

em causa. O Comité aplica normas 
processuais, de informação e outras que 
assegurem o pagamento integral e 
atempado das contribuições.

Or. en

Alteração 76

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 apenas deve ser 
utilizado depois do estabelecimento de 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.

Or. en

Alteração 77

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 medidas 
referidas no n.º 1, alíneas a) a g), se, no 
quadro do processo de resolução, for 
necessário aplicar o resgate interno aos 
depósitos, independentemente do 
montante da contribuição assumida pelos 
acionistas e credores para efeitos de 
absorção de perdas e recapitalização.
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Or. en

Alteração 78

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 
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 deliberada do direito da 
União, do presente regulamento, de uma 
decisão da Comissão ou de uma decisão do 
Comité, ou um erro manifesto e grave de 
apreciação.

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 5, o 
artigo 65.º, n.º 5, o artigo 66.º, n.º 3, o 
artigo 67.º, n.º 3, ou o artigo 70.º, n.º 4, só 
entram em vigor se não tiverem dado 
origem a objeções do Parlamento Europeu 
ou do Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse ato a estas duas 
instituições, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 

5. Os atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 5, o 
artigo 65.º, n.º 5, o artigo 66.º, n.º 3, o 
artigo 67.º, n.º 3, ou o artigo 70.º, n.º 4, só 
entram em vigor se não tiverem dado 
origem a objeções do Parlamento Europeu 
ou do Conselho no prazo de três meses a 
contar da notificação desse ato a estas duas 
instituições, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
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tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam formular objeções. O 
referido prazo é prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam formular objeções. O 
referido prazo é prorrogado por três meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em derrogação ao disposto no 
artigo 47.º, n.º 1, alínea i), e até à adoção 
de uma decisão tal como referida no 
artigo 47.º, n.º 2, o diretor executivo exerce 
as competências da autoridade competente 
para proceder a nomeações;

b) Em derrogação ao disposto no 
artigo 46.º, n.º 1, alínea i), e até à adoção 
de uma decisão tal como referida no 
artigo 46.º, n.º 2, o diretor executivo exerce 
as competências da autoridade competente 
para proceder a nomeações;

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os artigos 7.° a 23.° e os artigos 25.° a 37.º
são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2015.

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 3
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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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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 A proposta legislativa apresentada pela Comissão, que estabelece um mecanismo 

único de resolução (MUR) para todas as instituições de crédito estabelecidas na zona 

euro e noutros Estados-Membros participantes no Mecanismo Único de Supervisão 

(MUS), incluindo um fundo único de resolução (FUR) financiado por todas as 

instituições financeiras abrangidas, segundo um princípio ex ante e baseado no risco, 

constitui um elemento fundamental para o estabelecimento de uma verdadeira união 

bancária. Trata-se de uma proposta ambiciosa, equilibrada e essencial para instituir um 

quadro sólido que permita lidar com futuras crises nos bancos da zona euro (e dos 

Estados-Membros participantes), visando três objetivos principais: evitar custos para 

os contribuintes, proteger os depósitos e limitar os danos externos de uma falência 

desordenada, em especial para a economia real. 

 A presente proposta, nomeadamente após a adoção do MUS, tornou-se um 

componente indispensável da arquitetura da união bancária. Efetivamente, seria 

totalmente inaceitável que, depois de uma forte supervisão a nível europeu por parte 

do Banco Central Europeu, a instituição problemática fosse, numa fase crítica, deixada 

à responsabilidade de uma autoridade nacional de resolução dispondo exclusivamente 

de recursos financeiros nacionais para levar por diante o processo de resolução.

 A aplicação bem-sucedida da presente proposta é fundamental para destruir uma 

ligação entre os bancos e os Estados soberanos que provou ser fatal, nomeadamente na 

zona euro, durante a crise. No entanto, a plena união bancária só será uma realidade 

com a criação de um sistema de garantia de depósitos comum ao nível do MUS. Só 

então é que os agentes económicos passarão a tomar as suas decisões com base na 

solidez relativa de cada instituição financeira, e não na perceção do risco soberano dos 

Estados-Membros em que as várias instituições se encontram estabelecidas. 

 Na ausência de um sistema comum europeu de proteção dos depositantes, a relatora 

propõe que a aplicação do resgate interno aos depósitos seja evitada o mais possível 
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no quadro do MUR, à semelhança do que acontece em sistemas bem-sucedidos como 

a FDIC dos EUA. Isso exigiria, no decorrer do processo de resolução, o recurso 

imediato ao fundo de resolução, bem como a instrumentos de resolução adequados, 

sempre que, segundo a hierarquia definida, os depósitos estivessem em risco de terem 

de contribuir para operações de resgate interno. Nesses casos especiais, seria 

admissível a utilização do fundo de resolução, independentemente do montante da 

contribuição já assumida pelos acionistas e credores para efeitos de absorção de perdas 

e recapitalização. A finalidade da intervenção passará por manter a continuidade do 

acesso aos depósitos, reconhecendo-se assim que a confiança nos depósitos será, 

provavelmente, o elemento mais importante da restauração da seriamente abalada 

confiança no sistema bancário da zona euro.

 A credibilidade do MUR depende, sobretudo, da capacidade que o fundo de resolução 

demonstrar, desde o momento da sua criação, para apoiar as ambiciosas tarefas 

previstas no presente regulamento. Os dez anos previstos para a constituição do fundo 

representam um longo período. A existência de um mecanismo de proteção comum e 

sólido, sob a forma, por exemplo, de um mecanismo de empréstimo público, de 

preferência por intermédio de um instrumento da União, representa uma condição 

prévia para o funcionamento do fundo. De igual modo, é essencial que o reembolso 

dos empréstimos seja assumido pelo fundo financiado pelo setor bancário, garantindo 

assim a total neutralidade orçamental do sistema.

 A credibilidade depende igualmente de uma clara repartição de responsabilidades 

entre as diferentes entidades envolvidas no MUR, evitando a incerteza, a diversidade 

de critérios e eventuais conflitos de interesse. Imbuída desse espírito, a relatora advoga 

que a medida de resolução seja necessariamente antecedida de uma comunicação 

nesse sentido por parte da autoridade de supervisão competente, no caso vertente o 

BCE. De igual modo, apesar de, formalmente, competir à Comissão decidir sobre o 

processo de resolução, essa decisão deve seguir sempre uma recomendação do Comité 

de Resolução.
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 A credibilidade do MUR exige que se preste especial atenção à coerência e à 

proporcionalidade das decisões tomadas nas várias sessões executivas do Comité. As 

instituições europeias presentes devem garantir a devida consideração do impacto da 

medida de resolução de acordo com as especificidades do país, bem como evitar que 

esse reconhecimento comprometa a coerência global e a equidade do MUR. 

 O MUR incidirá sobre questões complexas que afetam diretamente interesses públicos 

relevantes. É crucial garantir a legitimidade democrática e a responsabilização, 

designadamente perante o Parlamento Europeu, das decisões tomadas, em especial no 

que se refere ao processo de seleção (e destituição) do diretor executivo e do diretor 

executivo adjunto do Comité Único de Resolução. A nomeação do diretor executivo e 

do diretor executivo adjunto do Comité Único de Resolução deve decorrer com 

transparência e contar com um claro envolvimento do Parlamento Europeu. O 

concurso respetivo deve observar uma série de princípios fundamentais, tais como a 

competência, a independência e o equilíbrio entre homens e mulheres.

 As estreitas interligações existentes entre os diferentes elementos da união bancária 

obrigam a que se preste especial atenção aos prazos específicos da entrada em vigor 

dos diversos instrumentos da mesma. No presente regulamento, a entrada em vigor do 

MUR, em 1 de janeiro de 2015, favorece fortemente a antecipação de outros 

elementos cruciais do sistema de resolução, nomeadamente a adoção de processos de 

resgate interno.

 Ademais, a preservação do mercado único exige uma coerência total entre os 

processos de resolução relativos às instituições da União Europeia dos 

Estados-Membros participantes na união bancária e os aplicáveis às instituições dos 

Estados-Membros não participantes. Assim, o «conjunto único de regras» requer a 

plena compatibilidade da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias com os 

procedimentos previstos no presente regulamento. Dado que o Conselho e o 

Parlamento Europeu negoceiam ainda a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, 

a relatora decidiu, por razões de metodologia, não alterar, neste momento, os artigos 
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do presente regulamento relacionados com a Diretiva Recuperação e Resolução 

Bancárias, ficando a aguardar a evolução das negociações.


