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Alteração 1
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0113/2020
Jonás Fernández
Alteração dos Regulamentos (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2019/876 no que diz respeito aos 
ajustamentos necessários em resposta à pandemia de COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 0 (novo)
Regulamento (UE) N.º 575/2013
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

(0) No artigo 2.º, 
são aditados os seguintes números:
“1-A. Sem prejuízo dos poderes e 
procedimentos estabelecidos na Diretiva 
2013/36/UE, as autoridades competentes 
suspendem temporariamente 
remunerações variáveis, benefícios 
discricionários de pensão, operações de 
resgate de ações e distribuições ou 
pagamentos de juros por instituições de 
crédito a acionistas, membros ou 
detentores de instrumentos de fundos 
próprios adicionais de nível 1, se a 
suspensão não constituir um caso de 
incumprimento por parte da instituição. A 
suspensão temporária caduca em 1 de 
janeiro de 2022, a menos que a Comissão 
determine, por meio de um ato de 
execução, que a grave perturbação 
económica causada pela crise da 
COVID-19 exige uma prorrogação da 
suspensão temporária por 12 meses.
1-B. Se os fundos próprios principais de 
nível 1 de uma instituição não forem 
reduzidos para um nível em que o 
requisito combinado de reserva deixe de 
ser cumprido e se as autoridades 
competentes esperarem que o requisito 
combinado de reservas de fundos próprios 
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continue a ser cumprido até 1 de janeiro 
de 2022, essa instituição não fica sujeita 
às suspensões a que se refere o n.º 1-A.
1-C. Antes de adotar o ato de execução 
a que se refere o n.º 1-A, a Comissão 
solicita a emissão de um parecer pelo 
Comité Europeu do Risco Sistémico. A 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho antes de adotar o ato de 
execução a que se refere o n.º 1-A.
1-D. As autoridades competentes 
exigem às instituições de crédito sujeitas 
às medidas de suspensão referidas no 
n.º 1-A do presente artigo que apresentem 
um plano de ação no prazo de três meses, 
especificando as medidas internas e os 
fatores desencadeadores para restabelecer 
a solidez de uma instituição, em 
conformidade com o artigo 104.º da 
Diretiva 2013/36/UE. O plano de ação 
determina também um roteiro e uma 
estratégia para restabelecer o 
cumprimento dos requisitos de supervisão 
nos termos da Diretiva 2013/36 / UE e do 
presente regulamento e define um prazo 
para a sua aplicação. As autoridades 
competentes reveem e aprovam esses 
planos de ação.
1-E. São conferidas competências à 
Comissão para adotar um ato de execução 
a que se refere o n.º 1-A do presente 
artigo, deliberando em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 464.º, 
n.º 2.

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Alteração 2
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0113/2020
Jonás Fernández
Alteração dos Regulamentos (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2019/876 no que diz respeito aos 
ajustamentos necessários em resposta à pandemia de COVID-19
(COM(2020)0310)

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea h-A) (nova)
Regulamento (UE) N.º 575/2013
Artigo 473-A – n.º 9-A

Texto da Comissão Alteração

h-A) É aditado o seguinte número: 
“9-A. A Comissão elabora, no prazo de 
24 meses após a aprovação do presente 
regulamento, um relatório com uma 
avaliação exaustiva das disposições do 
presente artigo e apresenta, se for o caso, 
propostas legislativas, a fim de estabelecer 
um quadro transparente e anticíclico para 
o reconhecimento das perdas de crédito 
esperadas.». 

Or. en


