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8.2.2017 A8-0019/9 

Alteração  9 

Sander Loones 

em nome do Grupo ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que existem riscos associados 

à dívida soberana; assinala que, em alguns 

Estados-Membros, as instituições 

financeiras revelam um investimento 

excessivo em obrigações emitidas pelo 

Estado em que estão sediados, o que 

origina um grau exagerado de «preferência 

nacional», não obstante a União Bancária 

ter como objetivo principal quebrar a 

ligação entre os bancos e os riscos 

associados à dívida soberana; observa que, 

se estiver sujeita a um tratamento 

prudencial adequado, a dívida soberana 

pode criar incentivos para que os bancos 

giram melhor a exposição à dívida 

soberana; observa, no entanto, que as 

obrigações do Estado desempenham um 

papel crucial enquanto fonte de garantias 

líquidas de elevada qualidade e enquanto 

transmissoras da política monetária e que 

uma alteração do seu tratamento 

prudencial – em particular caso não se 

preveja uma abordagem de introdução 

faseada – pode ter repercussões 

significativas não só no setor financeiro 

como também no setor público, pelo que, 

antes da apresentação de toda e qualquer 

proposta, é necessário ponderar 

4. Considera que existem riscos associados 

à dívida soberana que, até à data, não 

foram solucionados; assinala que, em 

alguns Estados-Membros, as instituições 

financeiras revelam um investimento 

excessivo em obrigações emitidas pelo 

Estado em que estão sediados, o que 

origina um grau exagerado de «preferência 

nacional», não obstante a União Bancária 

ter como objetivo principal quebrar a 

ligação entre os bancos e os riscos 

associados à dívida soberana; considera, 

por conseguinte, que a abordagem 

regulamentar da dívida soberana deveria 

ser modificada de forma a refletir o risco 

soberano; observa que, se estiver sujeita a 

um tratamento prudencial adequado, a 

dívida soberana pode criar incentivos para 

que os bancos giram melhor a exposição à 

dívida soberana; apoia as recomendações 

do Comité Europeu do Risco Sistémico 

para que seja revisto o tratamento das 

exposições soberanas e interbancárias; 

entende, neste contexto, que importa 

introduzir, em relação aos Estados, 

medidas de resposta ao risco de 

concentração, incluindo limites amplos 

para as exposições, eventualmente 
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cuidadosamente as vantagens e 

desvantagens de uma revisão do quadro 

atualmente em vigor; toma nota das 

várias opções políticas apresentadas no 

relatório do grupo de trabalho de alto 

nível sobre o tratamento prudencial dos 

riscos soberanos, debatido na reunião 

informal do Conselho ECOFIN de 22 de 

abril de 2016; considera que o quadro 

regulamentar da UE deve ser coerente com 

a norma internacional; aguarda, por 

conseguinte, com grande interesse, os 

resultados do trabalho do Conselho de 

Estabilidade Financeira (CEF) sobre a 

dívida soberana, a título de orientação as 

futuras decisões; considera que o quadro 

regulamentar europeu deverá permitir uma 

disciplina de mercado que dê origem a 

políticas sustentáveis e forneça ativos 

líquidos e de elevada qualidade para o setor 

financeiro e passivos seguros para os 

governos; sublinha que, paralelamente às 

reflexões sobre a dívida soberana, é 

necessário refletir sobre a convergência de 

pontos de vista relativamente a um vasto 

leque de questões económicas, às regras 

em matéria de auxílios estatais e aos riscos, 

tais como as faltas graves, incluindo a 

criminalidade financeira; 

combinados com a introdução de 

ponderadores de risco não-nulo, a fim de 

reduzir a interdependência entre bancos e 

governos; considera que o quadro 

regulamentar da UE deve ser coerente com 

a norma internacional; aguarda, por 

conseguinte, com grande interesse, os 

resultados do trabalho do Conselho de 

Estabilidade Financeira (CEF) sobre a 

dívida soberana, a título de orientação as 

futuras decisões; considera que o quadro 

regulamentar europeu deverá permitir uma 

disciplina de mercado que dê origem a 

políticas sustentáveis e forneça ativos 

líquidos e de elevada qualidade para o setor 

financeiro e passivos seguros para os 

governos; sublinha que, paralelamente às 

reflexões sobre a dívida soberana, é 

necessário refletir sobre a convergência de 

pontos de vista relativamente a um vasto 

leque de questões económicas, às regras 

em matéria de auxílios estatais e aos riscos, 

tais como as faltas graves, incluindo a 

criminalidade financeira; 

Or. en 
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Alteração  10 

Sander Loones 

em nome do Grupo ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Recorda a necessidade de, no futuro, 

respeitar as regras em matéria de auxílios 

estatais, sempre que se lide com crises 

bancárias no e de o apoio público 

extraordinário ter somente caráter cautelar 

e temporário, não podendo ser utilizado 

para compensar as perdas que uma 

instituição tenha sofrido ou seja suscetível 

de vir a sofrer num futuro próximo; apela à 

definição de procedimentos eficientes entre 

o CUR e a Comissão para a tomada de 

decisões em caso de resolução, em especial 

no que diz respeito ao prazo; considera que 

a flexibilidade consagrada no atual quadro 

deve ser clarificada e recorda que esta 

flexibilidade deveria ser mais bem 

explorada, a fim de dar resposta a situações 

específicas, sem impedir a verdadeira 

resolução de bancos insolventes, em 

especial no caso de medidas preventivas e 

alternativas relacionadas com a utilização 

dos fundos dos Sistemas de Garantia de 

Depósitos, tal como previstas no artigo 

11.º, n.ºs 3 e 6, da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos (DSGD); insta, por 

conseguinte, a Comissão a reconsiderar a 

sua interpretação das regras pertinentes 

39. Recorda a necessidade de, no futuro, 

respeitar as regras em matéria de auxílios 

estatais, sempre que se lide com crises 

bancárias e de a exceção do apoio público 

extraordinário ter somente caráter cautelar 

e temporário, não podendo ser utilizado 

para compensar as perdas que uma 

instituição tenha sofrido ou seja suscetível 

de vir a sofrer num futuro próximo; apela à 

definição de procedimentos eficientes entre 

o CUR e a Comissão para a tomada de 

decisões em caso de resolução, em especial 

no que diz respeito ao prazo; considera que 

a flexibilidade consagrada no atual quadro 

deve ser clarificada e recorda que esta 

flexibilidade deveria ser mais bem 

explorada, a fim de dar resposta a situações 

específicas, sem impedir a verdadeira 

resolução de bancos insolventes, em 

especial no caso de medidas preventivas e 

alternativas relacionadas com a utilização 

dos fundos dos Sistemas de Garantia de 

Depósitos, tal como previstas no artigo 

11.º, n.ºs 3 e 6, da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos (DSGD); insta, por 

conseguinte, a Comissão a reconsiderar a 

sua interpretação das regras pertinentes 



 

AM\1116861PT.docx  PE598.457v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

aplicáveis aos auxílios estatais, a fim de 

garantir que as medidas preventivas e 

alternativas, previstas pelo legislador 

europeu no quadro da DGSD, podem 

efetivamente ser postas em prática; observa 

que situações específicas foram tratadas de 

maneira diferente sem uma justificação 

clara; relembra a Comissão que deveria ter 

apresentado, até 31 de dezembro de 2015, 

um relatório para avaliar a necessidade de 

continuar a permitir recapitalizações 

cautelares, bem como a condicionalidade 

associada a tais medidas; solicita à 

Comissão que apresente um relatório desta 

natureza o mais rapidamente possível; 

aplicáveis aos auxílios estatais, a fim de 

garantir que as medidas preventivas e 

alternativas, previstas pelo legislador 

europeu no quadro da DGSD, podem 

efetivamente ser postas em prática; observa 

que situações específicas foram tratadas de 

maneira diferente sem uma justificação 

clara; relembra a Comissão que deveria ter 

apresentado, até 31 de dezembro de 2015, 

um relatório para avaliar a necessidade de 

continuar a permitir recapitalizações 

cautelares, bem como a condicionalidade 

associada a tais medidas; solicita à 

Comissão que apresente um relatório desta 

natureza o mais rapidamente possível; 

Or. en 

 

 


