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Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que o cálculo do montante 

máximo distribuível (MDA) por cada 

banco nos termos do artigo 141.º, n.º 6, da 

Diretiva relativa aos requisitos de fundos 

próprios (DRFP) é um instrumento 

importante para restabelecer os fundos 

próprios, em alternativa à contração do 

balanço; salienta que a falta de clareza na 

legislação sobre a hierarquia existente entre 

o segundo pilar e as reservas de fundos 

próprios em relação ao limiar do montante 

máximo distribuível e a outras medidas 

penalizadoras não impede o MUS de 

utilizar uma margem de flexibilidade, de 

modo a evitar soluções que sejam 

demasiado rígidas e suscetíveis de afetar de 

forma negativa o mercado de obrigações 

que constituem fundos próprios adicionais 

de nível 1 (AT1) e a igualdade de 

condições de concorrência com as outras 

jurisdições; 

26. Considera que o cálculo do montante 

máximo distribuível (MDA) por cada 

banco nos termos do artigo 141.º, n.º 6, da 

Diretiva relativa aos requisitos de fundos 

próprios (DRFP) é um instrumento 

importante para restabelecer os fundos 

próprios, em alternativa à contração do 

balanço; salienta que a falta de clareza na 

legislação sobre a hierarquia existente entre 

o segundo pilar e as reservas de fundos 

próprios em relação ao limiar do montante 

máximo distribuível e a outras medidas 

penalizadoras não impede o MUS de 

utilizar uma margem de flexibilidade, de 

modo a evitar soluções que sejam 

demasiado rígidas e suscetíveis de afetar de 

forma negativa o mercado de obrigações 

que constituem fundos próprios adicionais 

de nível 1 (AT1) e a igualdade de 

condições de concorrência com as outras 

jurisdições; solicita uma clarificação 

jurídica do mecanismo MDA e da função 

do segundo pilar, que consiste em fazer 

face ao risco específico dos bancos, a fim 

de garantir igualdade de condições na UE 

e proporcionar maior clareza quanto ao 

objetivo do mecanismo; considera que a 

revisão dessas disposições deve ter por 

objetivo a sua incorporação no 

regulamento; 
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