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8.2.2017 A8-0019/11 

Alteração  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório Anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Manifesta-se preocupado com o facto 

de, segundo os dados do BCE, em abril de 

2016, os créditos desta natureza detidos 

pelos bancos da área do euro ascenderem a 

1,014 biliões de euros; considera essencial 

reduzir o nível em questão; saúda os 

esforços que têm vindo a ser envidados em 

alguns Estados-Membros no sentido de 

reduzir o volume de créditos não 

produtivos; observa, no entanto, que por 

ora, esta questão tem apenas sido abordada 

a nível nacional; considera que é 

necessário resolver o problema com a 

maior brevidade possível, embora 

reconheça que a solução definitiva ainda 

levará tempo a ser encontrada; considera 

que qualquer proposta de solução deve ter 

em conta a origem dos créditos não 

produtivos, o impacto na capacidade de os 

bancos concederem créditos à economia 

real e a necessidade de estabelecer um 

mercado primário e secundário de créditos 

não produtivos, eventualmente sob a forma 

de uma titularização segura e transparente, 

com um envolvimento tanto à escala da 

União como a nível nacional; recomenda 

que a Comissão preste assistência aos 

Estados-Membros no estabelecimento de 

sociedades de gestão de ativos (ou «bancos 

Manifesta-se preocupado com o facto de, 

segundo os dados do BCE, em abril de 

2016, os créditos desta natureza detidos 

pelos bancos da área do euro ascenderem a 

1,014 biliões de euros; considera essencial 

reduzir o nível em questão; saúda os 

esforços que têm vindo a ser envidados em 

alguns Estados-Membros no sentido de 

reduzir o volume de créditos não 

produtivos; observa, no entanto, que por 

ora, esta questão tem apenas sido abordada 

a nível nacional; considera que é 

necessário resolver o problema com a 

maior brevidade possível, embora 

reconheça que a solução definitiva ainda 

levará tempo a ser encontrada; considera 

que qualquer proposta de solução deve ter 

em conta a origem dos créditos não 

produtivos, o impacto na capacidade de os 

bancos concederem créditos à economia 

real e a necessidade de estabelecer um 

mercado primário e secundário de créditos 

não produtivos, eventualmente sob a forma 

de uma titularização segura e transparente, 

com um envolvimento tanto à escala da 

União como a nível nacional; recomenda 

que a Comissão preste assistência aos 

Estados-Membros no estabelecimento de 

sociedades de gestão de ativos (ou «bancos 



 

AM\1116895PT.docx  PE598.457v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

maus») e no reforço da supervisão, entre 

outros; reitera, neste contexto, a 

importância da capacidade de vender 

créditos não produtivos a fim de libertar 

capital, importância essa que é ainda mais 

relevante para os empréstimos bancários a 

PME; saúda a consulta organizada pelo 

BCE relativa ao projeto de orientações 

dirigidas aos bancos sobre os créditos não 

produtivos que representa um primeiro 

passo, mas entende que são necessários 

progressos mais substanciais; regista a 

proposta da Comissão em matéria de 

insolvência e reestruturação no quadro da 

UMC, nomeadamente a reestruturação 

precoce e a concessão de uma segunda 

oportunidade; insta os Estados-Membros a 

melhorarem a sua legislação pertinente, na 

pendência da sua adoção e a fim de a 

completar, em especial no que diz respeito 

à duração dos procedimentos de 

recuperação, ao funcionamento dos 

sistemas judiciais, e, de um modo mais 

geral, ao quadro jurídico que lhes é 

aplicável no que respeita à restruturação da 

dívida, e solicita que implementem as 

reformas estruturais sustentáveis 

necessárias a uma recuperação económica, 

a fim de fazer face aos créditos não 

produtivos; assinala que, ao longo dos anos 

de crise, segundo o Banco de Pagamentos 

Internacionais, os bancos da área do euro 

fragilizaram as respetivas bases de fundos 

próprios através do pagamento de 

dividendos significativos, que, por vezes, 

excederam o nível de lucros não 

distribuídos; considera que os fundos 

próprios dos bancos podem ser reforçados 

através da redução do pagamento de 

dividendos e a mobilização de novo capital 

próprio; 

maus») e no reforço da supervisão, entre 

outros; manifesta a sua apreensão com as 

recentes observações tecidas por 

representantes da EBA e do BCE 

sugerindo que essas sociedades de gestão 

de ativos deveriam ser sustidas pelo 

contribuinte e rejeita a posição de que 

devem ser usados fundos públicos para 

restaurar a rentabilidade do sector 

bancário; reitera, neste contexto, a 

importância da capacidade de vender 

créditos não produtivos a fim de libertar 

capital, importância essa que é ainda mais 

relevante para os empréstimos bancários a 

PME; saúda a consulta organizada pelo 

BCE relativa ao projeto de orientações 

dirigidas aos bancos sobre os créditos não 

produtivos que representa um primeiro 

passo, mas entende que são necessários 

progressos mais substanciais; regista a 

proposta da Comissão em matéria de 

insolvência e reestruturação no quadro da 

UMC, nomeadamente a reestruturação 

precoce e a concessão de uma segunda 

oportunidade; insta os Estados-Membros a 

melhorarem a sua legislação pertinente, na 

pendência da sua adoção e a fim de a 

completar, em especial no que diz respeito 

à duração dos procedimentos de 

recuperação, ao funcionamento dos 

sistemas judiciais, e, de um modo mais 

geral, ao quadro jurídico que lhes é 

aplicável no que respeita à restruturação da 

dívida, e solicita que implementem as 

reformas estruturais sustentáveis 

necessárias a uma recuperação económica, 

a fim de fazer face aos créditos não 

produtivos; assinala que, ao longo dos anos 

de crise, segundo o Banco de Pagamentos 

Internacionais, os bancos da área do euro 

fragilizaram as respetivas bases de fundos 

próprios através do pagamento de 

dividendos significativos, que, por vezes, 

excederam o nível de lucros não 

distribuídos; considera que os fundos 

próprios dos bancos podem ser reforçados 

através da redução do pagamento de 
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dividendos e a mobilização de novo capital 

próprio; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Alteração  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório Anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera que a falta de 

rentabilidade no setor bancário europeu é 

provocada por problemas no lado da 

procura, a que se somam os NPL e a 

situação das taxas de juro; nota que a 

estagnação económica geral e os níveis 

ineditamente elevados de ativos líquidos 

detidos por sociedades não financeiras na 

zona do euro (resultantes, em parte, de 

décadas de compressão dos salários), que 

reduzem a dependência e a procura de 

crédito pelas empresas, são fatores 

importantes do nível cronicamente baixo 

da rentabilidade dos bancos; considera 

que esta situação impõe o termo da 

política de austeridade, bem como um 

programa urgente e substancial da UE de 

investimento em infraestruturas, que 

invista novos fundos na economia real; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Alteração  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório Anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Toma nota dos riscos decorrentes de 

«demasiado grandes para falir», demasiado 

interligadas para falir e demasiado 

complexas para resolução das instituições 

financeiras; observa que foi acordado um 

conjunto de medidas políticas ao nível 

internacional para dar resposta aos riscos 

das instituições financeiras «demasiado 

grandes para falir» (nomeadamente a 

TLAC, a compensação através de 

contraparte central para os derivados, bem 

como rácios adicionais de capital e de 

alavancagem adicionais para os bancos de 

importância sistémica mundial); está 

empenhado em trabalhar com rapidez nas 

propostas legislativas correspondentes para 

que estas sejam aplicadas na União, desta 

forma reduzindo ainda mais os riscos do 

tipo «demasiado grandes para falir»; 

recorda as palavras de Mark Carney, 

presidente do Conselho de Estabilidade 

Financeira, no sentido de que um acordo 

sobre propostas de uma norma comum 

internacional relativa à capacidade total de 

absorção das perdas (TLAC) para os 

bancos de importância sistémica mundial 

SIB constitui um marco no processo de pôr 

fim aos bancos «demasiado grandes para 

16. Toma nota dos riscos decorrentes de 

«demasiado grandes para falir», demasiado 

interligadas para falir e demasiado 

complexas para resolução das instituições 

financeiras; observa que foi acordado um 

conjunto de medidas políticas ao nível 

internacional para dar resposta parcial aos 

riscos das instituições financeiras 

«demasiado grandes para falir» 

(nomeadamente a TLAC, a compensação 

através de contraparte central para os 

derivados, bem como rácios adicionais de 

capital e de alavancagem adicionais para os 

bancos de importância sistémica mundial); 

está empenhado em trabalhar com rapidez 

nas propostas legislativas correspondentes 

para que estas sejam aplicadas na União, 

desta forma reduzindo ainda mais os riscos 

do tipo «demasiado grandes para falir»; 

recorda as palavras de Mark Carney, 

presidente do Conselho de Estabilidade 

Financeira, no sentido de que um acordo 

sobre propostas de uma norma comum 

internacional relativa à capacidade total de 

absorção das perdas (TLAC) para os 

bancos de importância sistémica mundial 

SIB constitui um marco no processo de pôr 

fim aos bancos «demasiado grandes para 
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falir»; observa ainda que um mecanismo 

eficiente de recapitalização interna e a 

aplicação de um MREL suficientemente 

elevado e vinculativo constituem 

elementos importante das medidas 

regulamentares para dar resposta a esta 

questão e permitir a resolução dos bancos 

de importância sistémica global sem 

recorrer a subvenções públicas e sem 

perturbar o sistema financeiro no seu todo; 

falir»; observa ainda que um mecanismo 

eficiente de recapitalização interna e a 

aplicação de um MREL suficientemente 

elevado e vinculativo constituem 

elementos importante das medidas 

regulamentares para dar resposta a esta 

questão e permitir a resolução dos bancos 

de importância sistémica global sem 

recorrer a subvenções públicas e sem 

perturbar o sistema financeiro no seu todo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Alteração  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório Anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Realça as limitações da atual 

metodologia subjacente aos testes de 

esforço; congratula-se, portanto, com as 

iniciativas da EBA e do BCE no sentido de 

introduzir melhorias no quadro dos testes 

de esforço; considera, porém, que devem 

ser envidados mais esforços para refletir 

melhor a possibilidade e a realidade das 

verdadeiras situações de crise, 

nomeadamente através de uma melhor 

integração na metodologia de elementos 

mais dinâmicos, tais como os efeitos de 

contágio; considera que a falta de 

transparência que caracteriza os testes de 

esforço do BCE dá azo a incerteza quanto 

às práticas de supervisão; exorta o BCE a 

publicar os resultados dos testes de esforço 

que realiza, no intuito de fomentar a 

confiança dos mercados; 

18. Realça as limitações da atual 

metodologia subjacente aos testes de 

esforço, como evidenciado, por exemplo, 

no caso do tratamento especial concedido 

ao Deutsche Bank no teste de esforço 

realizado no último ano; congratula-se, 

portanto, com as iniciativas da EBA e do 

BCE no sentido de introduzir melhorias no 

quadro dos testes de esforço; considera, 

porém, que devem ser envidados mais 

esforços para refletir melhor a 

possibilidade e a realidade das verdadeiras 

situações de crise, nomeadamente através 

de uma melhor integração na metodologia 

de elementos mais dinâmicos, tais como os 

efeitos de contágio; considera que a falta 

de transparência que caracteriza os testes 

de esforço do BCE dá azo a incerteza 

quanto às práticas de supervisão; exorta o 

BCE a publicar os resultados dos testes de 

esforço que realiza, no intuito de fomentar 

a confiança dos mercados; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Alteração  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União Bancária - Relatório Anual de 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 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 

aplicáveis aos auxílios estatais, a fim de 

39. Recorda a necessidade de, no futuro, 

respeitar as regras em matéria de auxílios 

estatais, sempre que se lide com crises 

bancárias 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; toma 

nota da inexistência de explicações por 

parte do BCE sobre o processo de cálculo 

da necessidade de capital em relação ao 

pedido de recapitalizações cautelares do 

Monte dei Paschi di Siena e requer uma 

transparência pública total e coerência 

nesses cálculos; 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 
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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; 

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 

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 

 

 


