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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. după părerea sa, calcularea sumei 

maxime distribuibile (MDA) pentru fiecare 

bancă în parte în conformitate cu articolul 

141 alineatul (6) din Directiva privind 

cerințele de capital (CRD) este un 

instrument important pentru refacerea 

rezervelor de capital, ca o alternativă la 

reducerea bilanțurilor; subliniază că lipsa 

de claritate a legislației cu privire la 

ierarhia dintre pilonul al doilea și rezervele 

de capital în raport cu pragul aferent MDA 

și alte măsuri de sancționare nu împiedică 

MUS să folosească o marjă de flexibilitate 

pentru a evita soluțiile prea rigide care ar 

putea afecta negativ piața obligațiunilor din 

capitalul propriu de rang 1 suplimentar și 

concurența echitabilă cu alte jurisdicții; 

26. după părerea sa, calcularea sumei 

maxime distribuibile (MDA) pentru fiecare 

bancă în parte în conformitate cu articolul 

141 alineatul (6) din Directiva privind 

cerințele de capital (CRD) este un 

instrument important pentru refacerea 

rezervelor de capital, ca o alternativă la 

reducerea bilanțurilor; subliniază că lipsa 

de claritate a legislației cu privire la 

ierarhia dintre pilonul al doilea și rezervele 

de capital în raport cu pragul aferent MDA 

și alte măsuri de sancționare nu împiedică 

MUS să folosească o marjă de flexibilitate 

pentru a evita soluțiile prea rigide care ar 

putea afecta negativ piața obligațiunilor din 

capitalul propriu de rang 1 suplimentar și 

concurența echitabilă cu alte jurisdicții; 

solicită o clarificare juridică a 

mecanismului MDA și a funcției celui de 

al doilea pilon de a contracara „riscurile 

specifice băncilor”, pentru a garanta 

condiții de concurență echitabile în UE și 

pentru a oferi mai multă claritate cu 

privire la obiectivul mecanismului; 

consideră că revizuirea dispozițiilor în 

cauză ar trebui să aibă drept scop 

includerea lor în regulament; 

Or. en 

 

 


