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8.2.2017 A8-0019/2 

Alteração  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-A. Considerando que a única forma de 

prevenir o risco de resgastes a expensas 

dos contribuintes e de assegurar a 

estabilidade financeira consiste na 

separação clara entre as atividades 

bancárias, comerciais e de crédito, 

respeitando plenamente a soberania dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Alteração  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que a harmonização, em 

todos os Estados-Membros, da hierarquia 

dos créditos em caso de insolvência 

bancária é fundamental para uma 

transposição coerente e eficaz da Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias e 

para oferecer segurança aos investidores 

transfronteiriços; congratula-se, portanto, 

com o facto de a proposta da Comissão 

reforçar a harmonização da hierarquia 

dos créditos; regista que uma maior 

harmonização do regime de insolvência 

ordinário e da hierarquia dos créditos que 

introduz será igualmente essencial, tanto 

no caso dos bancos, no intuito de evitar 

discrepâncias com o regime de resolução 

bancária, como no caso das empresas, 

para proporcionar maior clareza e 

segurança aos investidores 

transfronteiriços e contribuir para fazer 

dar resposta ao problema dos créditos não 

produtivos (NPL); acolhe com agrado o 

facto de a DRRB ter introduzido uma 

alteração importante na hierarquia de 

credores em caso de insolvência, dando 

prioridade aos depósitos garantidos, desta 

forma conferindo-lhes uma posição 

superior à de todos os outros instrumentos 

de capital, da capacidade de absorção de 

perdas, de outros depósitos não 

garantidos e da dívida sénior; insta o 

45. Apela à revogação da DRRB tendo em 

conta que esta diretiva já demonstrou ser 

ineficaz e perigosa para investidores, 

obrigacionistas e depositantes, bem como 

para a estabilidade do conjunto do sistema 

financeiro europeu; 
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CUR a apresentar os resultados das 

avaliações de resolubilidade relativos aos 

bancos de importância sistémica global 

(G-SIB) e outros, incluindo as medidas 

propostas para superar os obstáculos à 

resolução; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Alteração  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Relembra que o papel da Comissão 

consiste em garantir a igualdade de 

condições de concorrência na UE e que 

deve evitar qualquer fragmentação do 

mercado interno; 

57. Relembra a necessidade de garantir a 

igualdade de condições de concorrência na 

UE, mas entende que os sistemas de 

supervisão e de resolução deveriam ser 

geridos a nível nacional; 

Or. en 

 

 


