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Alteração   276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais 

no âmbito da resolução bancária; 

considera que o atual quadro prevê 

flexibilidade suficiente para dar resposta 

a situações específicas, podendo ser mais 

bem explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. 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; 

Or. en 

 

Alteração   277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais 
no âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Duvida que as atuais regras em 

matéria de auxílios estatais sejam 

suficientemente claras no âmbito da 

resolução bancária; 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 prevista no atual quadro 

devia ser clarificada e mais bem 

explorada, em especial no caso das 

medidas preventivas e alternativas que 

envolvem a utilização dos fundos dos 

Sistemas de Garantia de Depósitos 

conforme se descreve no artigo 11.º, n.ºs 3 
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e 6, da DSGD;2-A 

 _________________ 

 2-A JO L 173 de 12.6.2014, pp. 166-167. 

Or. en 

 

Alteração   278 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Considera prioritário assegurar 

que as regras em matéria de auxílios 

estatais são rigorosamente respeitadas a 

todo o momento no tratamento de futuras 

crises bancárias; recorda, em especial, que 

é necessário respeitar as regras em matéria 

de auxílios estatais no âmbito da resolução 

bancária; observa que a utilização de 

Sistemas de Garantia de Depósitos para 

evitar a falência de uma instituição de 

crédito deve realizar-se num quadro 

claramente definido e, em qualquer caso, 

cumprir as regras em matéria de auxílios 

estatais; 

Or. en 

 

Alteração   279 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 
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suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

excessiva para dar resposta a situações 

específicas, sendo esta flexibilidade 

duramente posta à prova; 

Or. de 

 

Alteração   280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade para 

dar resposta a situações específicas e podia 

ser mais bem explorado; 

Or. en 

 

Alteração   281 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 
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específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado sem impedir a verdadeira 

resolução dos bancos não solventes em 

caso de deterioração marginal do 

pressuposto subjacente ao cenário de 

base, em especial no caso das medidas 

preventivas que envolvem a utilização dos 

fundos dos Sistemas de Garantia de 

Depósitos; sublinha a importância de 

definir corretamente um cenário de crise 

significativo no exercício dos testes de 

esforço a fim de aferir perdas hipotéticas; 

apela à introdução de um «cenário 

gravemente adverso» adicional, em 

consonância com a metodologia 

subjacente ao exercício dos testes de 

esforço nos EUA, para aumentar a 

sensibilidade do cenário adverso em 

relação a flutuações macroeconómicas e 

riscos de mercado mais comuns; 

manifesta preocupação com o risco que 

advém da rendibilidade reduzida dos 

bancos, a qual pode ser agravada pela 

persistência do ambiente de baixas taxas 

de juro; solicita que se pondere este risco 

num dos cenários subjacentes ao 

exercício dos testes de esforço; considera 

que as baixas taxas de juro persistentes 

também comportam o risco de se gerar 

um excesso de liquidez no sistema 

financeiro, podendo daí resultar a 

formação de novas bolhas especulativas; 

manifesta preocupação com a excessiva 

dependência de modelos internos não 

transparentes para traduzir as variações 

dos fatores macroeconómicos em 

parâmetros de risco dos bancos; 

Or. en 

 

Alteração   282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 
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Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária e relembra 

que o apoio público extraordinário deve 

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; considera que o atual 

quadro prevê flexibilidade suficiente para 

dar resposta a situações específicas, 

podendo ser mais bem explorado, em 

especial no caso das medidas preventivas 

que envolvem a utilização dos fundos dos 

Sistemas de Garantia de Depósitos; 

relembra que estava previsto até 31 de 

dezembro de 2015 um relatório de 

avaliação da necessidade contínua de 

permitir recapitalizações cautelares e as 

condicionalidades ligadas a tais medidas; 

solicita à Comissão que apresente esse 

relatório o mais rapidamente possível; 

Or. en 

 

Alteração   283 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; assim sendo, insta 

a Comissão Europeia a repensar a sua 
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configuração das regras pertinentes em 

matéria de auxílios estatais, de modo a 

garantir que as medidas preventivas, 

previstas pelo legislador europeu na 

diretiva relativa aos sistemas de garantia 

de depósitos bancários, podem 

efetivamente ser postas em prática; 

Or. de 

 

Alteração   284 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas; observa que situações 

específicas foram tratadas de maneira 

diferente sem uma justificação clara; 

recorda que a flexibilidade poderia ser 

mais bem explorada, em especial no caso 

das medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

Or. en 

 

Alteração   285 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 

10. Recorda que é necessário respeitar 

as regras em matéria de auxílios estatais no 



 

AM\1113085PT.docx 9/84 PE595.752v01-00 

 PT 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; 

âmbito da resolução bancária; considera 

que o atual quadro prevê flexibilidade 

suficiente para dar resposta a situações 

específicas, podendo ser mais bem 

explorado, em especial no caso das 

medidas preventivas que envolvem a 

utilização dos fundos dos Sistemas de 

Garantia de Depósitos; insta a Comissão 

Europeia a assegurar a viabilidade da 

aplicação das medidas preventivas 

previstas na DSGD; 

Or. en 

 

Alteração   286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que a União Bancária 

não cumpre o seu objetivo declarado de 

prevenir a futura ocorrência de resgates a 

bancos financiados pelos contribuintes 

em resultado da cláusula de 

recapitalização cautelar na DRRB/MUR, 

mediante a qual um Estado-Membro pode 

dar fundos públicos a um banco em 

dificuldades antes de ser acionado um 

resgate interno dos credores por motivos 

de proteção da estabilidade financeira; 

considera que o requisito de repartição de 

encargos previsto na legislação da UE em 

matéria de auxílios estatais contém do 

mesmo modo uma cláusula de 

«salvaguarda», mediante a qual o resgate 

interno pode ser evitado e os fundos 

públicos utilizados por motivos de 

proteção da estabilidade financeira; 

Or. en 
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Alteração   287 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Lamenta a utilização planeada da 

recapitalização cautelar contradizendo as 

disposições da DRRB, que excluem 

claramente o uso deste instrumento para 

cobrir perdas presentes ou futuras; 

sublinha que as operações que visam 

limpar o encargo dos créditos não 

produtivos dos balanços equivalem ao 

reconhecimento de perdas em tais ativos; 

Or. en 

 

Alteração   288 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Apela a uma reflexão sobre o 

possível impacto negativo na economia 

real que advém da revisão das regras de 

Basileia, da introdução dos requisitos 

MREL, da introdução da norma TLAC e 

da norma IFRS 9; solicita uma solução 

que vise suavizar os impactos; 

Or. en 

 

Alteração   289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Sublinha a importância de 

clarificar questões práticas que afetam 

diretamente a resolução, tais como a 

confiança nos prestadores de serviços que 

providenciam serviços críticos como 

sendo, por exemplo, os serviços de TI 

subcontratados; 

Or. en 

 

Alteração   290 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Rejeita qualquer mecanismo 

comum de proteção orçamental 

financiado pelos contribuintes; 

Or. de 

 

Alteração   291 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Após a adoção dos novos pacotes 

do Comité de Basileia, solicita um período 

de suspensão de novas regras no intuito 

de estabilizar o quadro de supervisão e 

facilitar o planeamento do capital e da 

liquidez dos bancos, essencial para um 

apoio sólido à economia real; 

Or. en 
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Alteração   292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Entende que o resgate interno dos 

credores de apenas 8 % cobrirá somente 

uma pequena proporção dos custos de 

resolução, o que se revela totalmente 

insuficiente; observa que nos processos 

normais de insolvência os investidores 

perdem habitualmente mais de 8 %; 

Or. en 

 

Alteração   293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Congratula-se com a transposição 

plena da DRRB por todos os 

Estados-Membros da União Bancária; 

Or. en 

 

Alteração   294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-C. Entende que o resgate interno 

apresenta riscos para os contribuintes 

comuns de várias maneiras, 
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nomeadamente prémios acrescidos nas 

pensões e seguros de saúde e na venda 

abusiva de produtos financeiros de risco 

elegíveis para resgate interno a pequenos 

investidores de retalho; solicita a 

introdução de requisitos rigorosos de 

divulgação dos fatores de risco relativos a 

títulos elegíveis para resgate interno com 

vista a proteger os investidores de retalho 

da venda abusiva de títulos bancários 

inadequados e de elevado risco; 

Or. en 

 

Alteração   295 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos 

dois critérios, a saber a dimensão e os 
ativos ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos 

padrões mais elevados de ambos, 

nomeadamente no que diz respeito à 

dedução de participações cruzadas, 
permitiria uma abordagem holística da 

dívida; acolhe favoravelmente a última 

proposta da Comissão para introduzir no 

Pilar 1 uma capacidade total de absorção 

de perdas (TLAC) mínima para os bancos 

de importância sistémica global, mas 

manifesta preocupação com qualquer 

redução dos atuais requisitos mínimos de 

fundos próprios e passivos elegíveis 

(MREL) da UE; sublinha que o requisito 

TLAC no Pilar 1 deve aplicar-se 

igualmente a outros bancos de 

importância sistémica (O-SIB) para que 
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fique em consonância com os requisitos 

MREL; regista com preocupação que, 

segundo o relatório intercalar da EBA 

sobre MREL, o nível médio de MREL é 

inferior para os bancos de importância 

sistémica global (G-SIB); manifesta 

preocupação com o facto de a Comissão, 

nas suas últimas propostas, limitar a 

discricionariedade do CUR e de outras 

autoridades de resolução no âmbito da 

definição dos requisitos MREL; considera 

que os critérios dos ativos ponderados pelo 

risco subjacentes às normas TLAC estão 

estritamente interligados ao trabalho do 

CBSB relativo à finalização do quadro de 

Basileia III, em especial no que diz 

respeito às restrições da utilização do 

modelo interno em determinadas 

exposições e à introdução de limites 

mínimos; 

Or. en 

 

Alteração   296 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Salienta que a norma TLAC do 

Conselho de Estabilidade Financeira e o 

requisito mínimo para os fundos próprios e 

os passivos elegíveis (MREL) partilham 

ambos o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos 

critérios, a saber a dimensão e a 

proporcionalidade, deve ser 

cuidadosamente ponderada; considera que 

é necessário uma análise aprofundada: 

a) sobre o regime de divulgação, evitando 

qualquer impacto na solidez de capital dos 

bancos, decorrente da interpretação 
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errónea dos requisitos MREL pelos 

mercados e investidores; 

b) sobre a capacidade do mercado 

relacionada com os passivos elegíveis do 

requisito MREL; 

Or. en 

 

Alteração   297 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que deve ser 

cuidadosamente ponderada a manutenção 

dos dois critérios, a saber a dimensão e os 

ativos ponderados pelo risco, bem como 

uma forma de evitar efeitos de precipício 

entre as diferentes categorias de bancos 

que seriam objeto de resolução; 

congratula-se a este respeito com as 

alterações propostas ao RRFP e com o 

melhor alinhamento de ambas as normas 

que oferecem; sublinha que deve ser dada 

a devida atenção, aquando da calibragem 

e/ou introdução progressiva dos requisitos 

do MREL, à necessidade de criar um 

mercado para os passivos elegíveis do 

MREL; destaca a importância de a 

autoridade de resolução manter a 

discricionariedade aquando da definição 

dos requisitos MREL; 

Or. en 
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Alteração   298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo: garantir que 

os bancos têm níveis suficientes de capital 

regulamentar e de capacidade de 

absorção de perdas para tornar o resgate 

interno um instrumento eficaz de 

resolução (sem causar instabilidade 

financeira e sem necessitar de fundos 

públicos); conclui, por conseguinte, que 

uma combinação dos dois permitiria uma 

abordagem holística da dívida; salienta que 

a manutenção dos dois critérios, a saber a 

dimensão e os ativos ponderados pelo 

risco, deve ser cuidadosamente ponderada; 

Or. en 

 

Alteração   299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); insta a Comissão a assegurar 

que os requisitos do MREL correspondem 
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conseguinte, que uma combinação dos 

dois permitiria uma abordagem holística 

da dívida; salienta que a manutenção dos 

dois critérios, a saber a dimensão e os 

ativos ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

integralmente aos parâmetros de 

referência da norma TLAC; apoia um 

requisito de absorção de perdas baseado 

no rácio de alavancagem, que não seja 

dependente de ponderações de risco e 

modelos internos; observa que os Ativos 

Ponderados pelo Risco não constituem 

sempre um indicador fidedigno de 

resiliência bancária; manifesta 

preocupação com o facto de que a 

inclusão deste indicador no requisito 

TLAC possa incentivar os megabancos a 

assumirem mais riscos; 

Or. en 

 

Alteração   300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; sublinha que 

a divulgação aos mercados deve ser 

efetuada de maneira adequada que evite a 

interpretação errónea dos requisitos 

MREL; 

Or. en 

 

Alteração   301 



 

PE595.752v01-00 18/84 AM\1113085PT.docx 

PT 

Paul Tang 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo, o de evitar a 

socialização dos riscos privados; conclui, 

por conseguinte, que uma combinação dos 

dois permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

Or. en 

 

Alteração   302 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida; salienta que a manutenção dos dois 

critérios, a saber a dimensão e os ativos 

ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos dois 

permitiria uma abordagem holística da 

dívida, tendo como requisito mínimo a 

norma TLAC; salienta que a manutenção 

dos dois critérios, a saber a dimensão e os 

ativos ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

Or. en 
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Alteração   303 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos 

dois permitiria uma abordagem holística 

da dívida; salienta que a manutenção dos 

dois critérios, a saber a dimensão e os 

ativos ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Regista as propostas da Comissão 

para aplicação da norma TLAC na 

legislação da UE; toma nota das 

diferenças entre a norma TLAC do 

Conselho de Estabilidade Financeira e o 

requisito mínimo para os fundos próprios e 

os passivos elegíveis (MREL); salienta que 

ambos partilham o mesmo objetivo; regista 

a combinação dos dois que permite a 

abordagem holística da dívida da 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração   304 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Toma nota das diferenças entre a 

norma TLAC do Conselho de Estabilidade 

Financeira e o requisito mínimo para os 

fundos próprios e os passivos elegíveis 

(MREL); salienta, contudo, que ambos 

partilham o mesmo objetivo; conclui, por 

conseguinte, que uma combinação dos 

dois permitiria uma abordagem holística 

da dívida; salienta que a manutenção dos 

dois critérios, a saber a dimensão e os 

ativos ponderados pelo risco, deve ser 

cuidadosamente ponderada; 

11. Regista as propostas da Comissão 

para aplicação da norma TLAC na 

legislação da UE; toma nota das 

diferenças entre a norma TLAC do 

Conselho de Estabilidade Financeira e o 

requisito mínimo para os fundos próprios e 

os passivos elegíveis (MREL); salienta que 

ambos partilham o mesmo objetivo; regista 

a combinação dos dois que permite a 

abordagem holística da dívida da 

Comissão; 
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Or. en 

 

Alteração   305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Considera que um montante de 

absorção de perdas baseado nos requisitos 

de capital não funcionará numa crise de 

megabancos se os problemas de 

«demasiado grandes para falir» e 

«demasiado interdependentes para falir» 

não forem resolvidos por meio de uma 

separação estrutural; apoia a ideia de que 

o limite mínimo do MREL deve ser 

complementado por uma medida que 

tenha em conta a exposição do banco às 

dificuldades de outras instituições para 

fazer face ao problema do «demasiado 

interdependentes para falir»; 

Or. en 

 

Alteração   306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Solicita à Comissão que avalie 

cuidadosamente a evolução do processo 

global de definição de normas para a 

regulação prudencial e a sua aplicação 

efetiva na sequência dos mais recentes 

acontecimentos políticos, em especial a 

composição da nova Administração 

americana; 
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Or. en 

 

Alteração   307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Apela a uma calibragem 

cuidadosa dos requisitos MREL tendo em 

conta que um montante desproporcionado 

implicaria custos de financiamento 

desnecessariamente elevados e poderia 

reduzir a capacidade dos bancos para 

financiar a economia; 

Or. en 

 

Alteração   308 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Chama a atenção para a 

importância de a legislação clarificar a 

posição hierárquica do capital próprio 

ordinário de nível 1, elegível de acordo 

com o requisito mínimo para fundos 

próprios e passivos elegíveis, 

relativamente aos amortecedores de 

capital; 

12. Chama a atenção para a 

importância de a legislação clarificar que o 

capital próprio ordinário de nível 1, 

elegível de acordo com o requisito mínimo 

para fundos próprios e passivos elegíveis, 

está numa posição superior à dos 

amortecedores de capital, por forma a 

evitar uma dupla contagem de capital; 

sublinha a necessidade de adotar 

legislação com a finalidade de clarificar 

responsabilidades e poderes de resolução 

e autoridades competentes para que sejam 

tomadas medidas de intervenção precoce 

em casos de violação dos requisitos 

MREL, nomeadamente uma intervenção 

no caso de um nível persistentemente 
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baixo de MREL, bem como a sua rápida 

deterioração; apela à integração na 

legislação relativa ao Pilar I das atuais 

orientações da EBA sobre fatores de 

desencadeamento da utilização de 

medidas de intervenção precoce; 

Or. en 

 

Alteração   309 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Chama a atenção para a 

importância de a legislação clarificar a 

posição hierárquica do capital próprio 

ordinário de nível 1, elegível de acordo 

com o requisito mínimo para fundos 

próprios e passivos elegíveis, relativamente 

aos amortecedores de capital; 

12. Saúda o facto de a proposta de 

alterações à DRRB clarificar a posição 

hierárquica do capital próprio ordinário de 

nível 1, elegível de acordo com o requisito 

mínimo para fundos próprios e passivos 

elegíveis, relativamente aos amortecedores 

de capital, bem como a flexibilidade 

adicional oferecida pela introdução das 

orientações relativas ao MREL; 

Or. en 

 

Alteração   310 

Eva Paunova 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Chama a atenção para a 

importância de a legislação clarificar a 

posição hierárquica do capital próprio 

ordinário de nível 1, elegível de acordo 

com o requisito mínimo para fundos 

próprios e passivos elegíveis, relativamente 

aos amortecedores de capital; 

12. Chama a atenção para a 

importância de a legislação clarificar a 

posição hierárquica do capital próprio 

ordinário de nível 1, elegível de acordo 

com o requisito mínimo para fundos 

próprios e passivos elegíveis, relativamente 

aos amortecedores de capital; reitera que a 
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calibragem do MREL deve, em qualquer 

caso, estar estreitamente ligada à 

estratégia de resolução dos bancos e ser 

por esta justificada; 

Or. en 

 

Alteração   311 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Convida a Comissão a avaliar, à 

luz da experiência e no quadro da revisão 

do Regulamento (UE) n.º 806/2014, se o 

CUR e as autoridades nacionais de 

resolução estão dotados de poderes 

bastantes e de instrumentos suficientes em 

matéria de intervenção precoce para 

prevenir perturbações causadas por 

fluxos de saída de capital dos bancos e 

capacidade de absorção de perdas durante 

uma crise; 

Or. en 

 

Alteração   312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Relembra que a DRRB, em 

qualquer caso, não exclui a possibilidade 

de resgate financeiro previsto nos artigos 

56.º e 57.º e não quebra a ligação entre 

bancos e Estados, dado que o auxílio 

estatal continua a ser permitido, conforme 

previsto no artigo 32.º da DRRB; entende 
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que tal facto suscita dúvidas quanto à 

credibilidade e eficácia das novas regras; 

Or. en 

 

Alteração   313 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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 de tal 

hierarquia; regista que uma melhor 

harmonização do regime de insolvência 

normal e da sua hierarquia de 

reclamações será igualmente essencial, 

tanto no caso dos bancos, para evitar 

discrepâncias com o regime de resolução 

bancária, como no caso das empresas, 

para proporcionar mais clareza e 

segurança a investidores transfronteiriços 

e contribuir para fazer face à questão dos 

créditos não produtivos (NPL); 

Or. en 

 

Alteração   314 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 
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Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; insta 

o Conselho Único de Resolução (CUR) a 

apresentar os resultados das avaliações de 

resolubilidade para os bancos de 

importância sistémica global (G-SIB) e 

outros, nomeadamente as medidas 

propostas para superar os impedimentos à 

resolução; manifesta preocupação com o 

facto de que, até à data, nenhum dos 

grandes bancos ter sido solicitado a 

remover obstáculos à resolubilidade; 

solicita ao Conselho Único de Resolução 

que faculte a lista exaustiva de obstáculos 

à resolubilidade na legislação nacional ou 

europeia e que divulgue as medidas 

tomadas pelos bancos no sentido de 

remover tais obstáculos; 

Or. en 

 

Alteração   315 

Eva Paunova 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; 

acolhe com agrado o facto de a DRRB ter 

introduzido uma alteração importante na 

hierarquia de insolvências, dando 

prioridade aos depósitos garantidos, de 

modo a beneficiarem de uma posição 
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mais elevada do que a dos instrumentos 

de capital, capacidade de absorção de 

perdas, outros depósitos não garantidos e 

dívida sénior; 

Or. en 

 

Alteração   316 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; 

sublinha que, em alguns Estados-

Membros, o enquadramento jurídico já 

existente é tido em conta nesta questão, de 

modo a evitar insegurança jurídica para 

as instituições em causa; 

Or. de 

 

Alteração   317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. Salienta que é fundamental a 

harmonização, em todos os Estados-

Membros, da hierarquia dos créditos em 

caso de insolvência bancária e a garantia 

de que os bancos mantêm dívida 

subordinada e elegível para resgate 

interno suficiente que permita um resgate 
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interno de instrumentos de dívida sem 

causar pânico generalizado nos mercados 
para uma transposição viável, coerente e 

eficaz da Diretiva Recuperação e 

Resolução Bancárias; 

Or. en 

 

Alteração   318 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; 

considera que uma abordagem comum à 

hierarquia de credores bancários é uma 

condição prévia necessária para a 

introdução de qualquer sistema de seguro 

de depósitos a nível da União Bancária; 

Or. en 

 

Alteração   319 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; 
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manifesta preocupação com a 

multiplicidade de exceções para além dos 

depósitos até ao limite de 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Alteração   320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. 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; 

13. 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; 

regista com agrado a proposta da 

Comissão neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração   321 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Alerta para o facto de a grande 

quantidade de exceções relativamente ao 

instrumento de recapitalização interna, 

nos termos do artigo 44.º da Diretiva 

DRRB, dar origem a um estatuto 

privilegiado dos passivos financeiros nela 

referidos, sendo essa situação custeada 

por todos os outros credores não 

privilegiados; 
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Or. de 

 

Alteração   322 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Solicita à Comissão a produção, 

com caráter de urgência, de um ato 

delegado que preveja critérios para definir 

e assegurar a continuidade das «funções 

críticas» em conformidade com o artigo 

2.º, n.º 2, da DRRB; 

Or. en 

 

Alteração   323 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Sublinha que uma resolução 

bancária em condições de economia de 

mercado não conhece créditos, sendo 

estes, em caso de insolvência bancária, 

legalmente isentos e consequentemente 

privilegiados; 

Or. de 

 

Alteração   324 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

adotada deve, em primeiro lugar, 

encontrar um equilíbrio entre a 

flexibilidade e a segurança jurídica; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   325 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

adotada deve, em primeiro lugar, 

encontrar um equilíbrio entre a 

flexibilidade e a segurança jurídica; 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

adotada deve, em primeiro lugar, 

assegurar a verdadeira subordinação dos 

instrumentos elegíveis para o requisito 

MREL e proporcionar segurança jurídica; 

manifesta preocupação com o facto de 

que os títulos de dívida estruturados 

possam ser considerados, de acordo com a 

última proposta da Comissão, elegíveis 

para o requisito MREL; é de opinião que 

os títulos de dívida estruturados são 

produtos complexos que, na prática, são 

dificilmente suscetíveis de resgate interno; 

observa que a norma TLAC exclui títulos 

de dívida estruturados do âmbito de 

elegibilidade; insta a Comissão a cingir-se 
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à norma internacional e a excluir os 

títulos de dívida estruturados do âmbito de 

elegibilidade para todo o requisito MREL; 

Or. en 

 

Alteração   326 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

adotada deve, em primeiro lugar, encontrar 

um equilíbrio entre a flexibilidade e a 

segurança jurídica; 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

adotada deve, em primeiro lugar, encontrar 

um equilíbrio entre a flexibilidade, a 

segurança jurídica e a capacidade do 

mercado para absorver novas classes de 

dívida; 

Or. en 

 

Alteração   327 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 

14. Faz notar a variedade de opções 

jurídicas disponíveis para assegurar a 

subordinação da dívida elegível de acordo 

com a norma TLAC; salienta que o 

Conselho de Estabilidade Financeira não 

tem preferência por nenhuma destas 

opções; é de opinião que a abordagem 
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adotada deve, em primeiro lugar, encontrar 

um equilíbrio entre a flexibilidade e a 

segurança jurídica; 

adotada deve, em primeiro lugar, encontrar 

um equilíbrio entre a eficácia, a 

flexibilidade e a segurança jurídica; 

Or. en 

 

Alteração   328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; 

solicita uma clarificação do tipo de 

passivos a que se aplica este requisito; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   329 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; 

solicita uma clarificação do tipo de 

passivos a que se aplica este requisito; 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; 

solicita uma clarificação do tipo de 

passivos a que se aplica este requisito; 
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manifesta preocupação com o facto de ser 

permitido, de acordo com a última 

proposta da Comissão para o artigo 55.º 

da DRRB, que as autoridades de 

resolução não exijam às instituições a 

inclusão de uma cláusula contratual nos 

instrumentos emitidos por países terceiros 

que preveja a redução de tais 

instrumentos; insta, portanto, a Comissão 

a aperfeiçoar a sua proposta de modo a 

assegurar que as condições para a 

concessão de isenções não ponham em 

perigo a resolubilidade dos bancos; 

recorda que o novo regime de resolução 

introduzido deu origem à oferta aos 

pequenos investidores de alguns 

instrumentos que apresentam um risco de 

perdas acrescido; solicita, por 

conseguinte, que a Comissão proceda a 

um escrutínio intenso da execução da 

Diretiva DMIF II nos Estados-Membros, 

com especial incidência nas disposições 

respeitantes a conflitos de interesses e 

assegurando a adequação dos produtos de 

investimento de retalho às necessidades 

dos investidores; 

Or. en 

 

Alteração   330 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; 

solicita uma clarificação do tipo de 

passivos a que se aplica este requisito; 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; saúda 

o direito conferido às autoridades 

competentes para dispensar este requisito 
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introduzido pelas alterações propostas à 

DRRB; considera que esta abordagem 

está correta porquanto proporciona 

flexibilidade e permite a avaliação caso a 

caso dos passivos em causa; 

Or. en 

 

Alteração   331 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; 

solicita uma clarificação do tipo de 

passivos a que se aplica este requisito; 

15. Alerta para o facto de a DRRB 

exigir que, em caso de passivos regidos 

pela legislação de países terceiros, os 

poderes de imposição de um resgate 

interno sejam objeto de um 

reconhecimento contratual, requisito este 

que se revela de difícil transposição; saúda 

os esforços da Comissão Europeia para 

resolver tal questão; solicita uma 

clarificação do tipo de passivos a que se 

aplica este requisito; considera esta 

questão uma preocupação premente; 

Or. en 

 

Alteração   332 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Recorda que a substância do 

acordo intergovernamental sobre o FUR 

deve, em última análise, ser integrado no 

quadro jurídico da União; convida a 

Comissão a refletir sobre formas de 

Suprimido 
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proceder a esta integração; salienta que a 

futura integração do pacto orçamental no 

direito da UE poderia fornecer um 

modelo útil; 

Or. de 

 

Alteração   333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Recorda que a substância do 

acordo intergovernamental sobre o FUR 

deve, em última análise, ser integrado no 

quadro jurídico da União; convida a 

Comissão a refletir sobre formas de 

proceder a esta integração; salienta que a 

futura integração do pacto orçamental no 

direito da UE poderia fornecer um 

modelo útil; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   334 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Recorda que a substância do 

acordo intergovernamental sobre o FUR 

deve, em última análise, ser integrado no 

quadro jurídico da União; convida a 

Comissão a refletir sobre formas de 

proceder a esta integração; salienta que a 

futura integração do pacto orçamental no 

direito da UE poderia fornecer um 

modelo útil; 

16. Toma nota da Declaração do 

Conselho de Ministros do ECOFIN de 8 

de dezembro de 2015 sobre o sistema das 

condições de financiamento intercalar do 

FUR; observa, a este respeito, que 15 dos 

19 Estados-Membros da área do euro já 

assinaram um acordo de concessão de 

empréstimo harmonizado com o CUR; 

recorda que tais linhas de crédito 



 

PE595.752v01-00 36/84 AM\1113085PT.docx 

PT 

individuais só estarão disponíveis como 

último recurso; salienta que qualquer 

forma de mecanismo comum de 

segurança orçamental descura o facto de 

que as medidas de política orçamental, em 

conformidade com os Tratados, são na 

sua maioria tomadas a nível nacional; 

acredita, portanto, que qualquer forma de 

mecanismo comum de segurança 

orçamental deve ser criada a nível 

individual dos Estados-Membros, se assim 

o desejarem; 

Or. en 

 

Alteração   335 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Apela a que as contribuições 

ex ante para o Fundo Único de Resolução 

sejam calculadas de uma maneira 

profundamente transparente, procurando 

harmonizar a informação sobre os 

resultados do cálculo e melhorar a 

compreensão da metodologia do cálculo. 

Or. en 

 

Alteração   336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

Suprimido 
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de importância primordial para assegurar 

a boa gestão de crises; congratula-se com 

a conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; 

Or. en 

 

Alteração   337 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; recomenda que a presença 

do BCE como observador permanente nas 

sessões plenárias e executivas do CUR 

assuma um caráter totalmente recíproco 

prevendo-se, para tal, que um 

representante do CUR assista ao 

Conselho de Supervisão do BCE como 

observador permanente; 

Or. en 

 

Alteração   338 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 
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Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento (MdE) entre o BCE e o 

MUR relativo à cooperação e ao 

intercâmbio de informações; solicita ao 

BCE que especifique no MdE os 

procedimentos de comunicação entre as 

equipas conjuntas de supervisão e as 

equipas internas de resolução; sublinha 

que o CUR devia divulgar as decisões 

diretamente relacionadas com as 

instituições e que influenciam o montante 

das contribuições ex ante; 

Or. en 

 

Alteração   339 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; 

17. Salienta que um intercâmbio de 

informações entre autoridades de 

supervisão e de resolução célere e eficaz é 

de importância primordial para assegurar a 

boa gestão de crises; congratula-se com a 

conclusão de um memorando de 

entendimento entre o BCE e o MUR 

relativo à cooperação e ao intercâmbio de 

informações; alerta para as consequências 

deste intercâmbio de informações através 

do qual é subvertida a separação 

organizacional das funções de política 

monetária e de supervisão; 

Or. de 
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Alteração   340 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Conselho Único de 

Resolução e os Estados-Membros da 

União Bancária; considera, no entanto, 

que esta solução não é suficiente para 

quebrar o círculo vicioso entre os bancos 

e os Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Relembra que os instrumentos de 

resgate interno apenas devem ser 

vendidos em primeiro lugar a investidores 

adequados, que podem absorver perdas 

potenciais sem pôr em perigo a solidez da 

sua própria situação financeira e 

considera fundamental fazer face à venda 

abusiva de instrumentos de resgate 

interno a pequenos investidores de 

retalho; pede à Comissão que avalie 

cuidadosamente o quadro de proteção dos 
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investidores da UE e que apresente 

propostas, se necessário; 

Or. en 

 

Alteração   342 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Insta a Comissão Europeia a 

reexaminar com o máximo rigor o cálculo 

das contribuições para o Fundo Único de 

Resolução, previsto no considerando 27 

do Regulamento Delegado (UE) 2015/63, 

reexaminando sobretudo, neste contexto, 

a adequação dos fatores de risco, a fim de 

assegurar que o perfil de risco das 

instituições menos complexas seja 

devidamente refletido; 

Or. de 

 

Alteração   343 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não 

tenha concedido mais tempo para a 

avaliação da transposição da DSGD antes 

de propor o Sistema Europeu de Seguro 

de Depósitos (SESD), nem realizado uma 

avaliação de impacto adequada da 

proposta; está, no entanto, disposto a 

aproveitar a oportunidade criada pela 

proposta para debater a DSGD e abordar 

algumas das opções e faculdades que a 

Suprimido 
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integram; 

Or. en 

 

Alteração   344 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; 

Or. en 

 

Alteração   345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; 
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Or. en 

 

Alteração   346 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD; questiona a 

objetividade da análise de efeitos cujo 

objetivo principal parece ser a descrição 

dos possíveis benefícios de um Sistema 

Europeu de Seguro de Depósitos (SESD), 

sem estudar objetivamente todos os riscos 

associados; mantém a convicção de que 

uma avaliação objetiva de todos os 

sistemas de garantia de depósitos 

reconhecidos como tal pelas autoridades 

competentes em conformidade com a 

DGSD, nomeadamente as suas 

responsabilidades nos termos da lei 

nacional e os seus meios, deveria ter feito 

parte das análises de efeitos publicadas 

pela Comissão em outubro de 2016; 

acredita que tal avaliação objetiva 

continua a ser necessária; 

Or. en 

 

Alteração   347 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

respeitado a decisão dos colegisladores 

sobre o calendário de revisão definido na 

DSGD e, por conseguinte, não tenha 
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(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

concedido o período acordado de tempo 

para a avaliação da transposição da DSGD 

antes de propor o Sistema Europeu de 

Seguro de Depósitos (SESD); manifesta 

preocupação com o facto de que a 

Comissão não tenha realizado uma 

avaliação de impacto adequada e baseada 

em consultas da proposta, agindo, assim, 

em contradição com a abordagem de 

Legislar Melhor da Comissão; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

Or. en 

 

Alteração   348 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; considera 

deficiente a avaliação de impacto 

disponibilizada; 

Or. de 

 

Alteração   349 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 
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Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; verifica 

que esta situação colide, no essencial, 

com os princípios de uma boa 

regulamentação; 

Or. de 

 

Alteração   350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; toma 

nota da versão informal de um relatório 

de análise suplementar sobre o efeito da 

proposta, apresentada pelos serviços da 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração   351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 
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N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não 

tenha concedido mais tempo para a 

avaliação da transposição da DSGD antes 

de propor o Sistema Europeu de Seguro 

de Depósitos (SESD), nem realizado uma 

avaliação de impacto adequada da 

proposta; está, no entanto, disposto a 

aproveitar a oportunidade criada pela 

proposta para debater a DSGD e abordar 

algumas das opções e faculdades que a 

integram; 

18. Apoia a proposta da Comissão de 

uma abordagem em três etapas para um 

fundo europeu totalmente mutualizado, 

sendo a opção mais eficaz para proteger 

todos os depositantes da União Bancária; 

está disposto a abordar algumas das 

opções e faculdades previstas na DGSD 

com o objetivo de reduzi-las como um 

passo importante no sentido de uma 

verdadeira igualdade das condições de 

concorrência; valoriza a análise de efeitos 

suplementar da Comissão sobre o SESD; 

Or. en 

 

Alteração   352 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não 

tenha concedido mais tempo para a 

avaliação da transposição da DSGD antes 

de propor o Sistema Europeu de Seguro de 

Depósitos (SESD), nem realizado uma 

avaliação de impacto adequada da 

proposta; está, no entanto, disposto a 

aproveitar a oportunidade criada pela 

proposta para debater a DSGD e abordar 

algumas das opções e faculdades que a 

integram; 

18. Agradece à Comissão a proposta 

do Sistema Europeu de Seguro de 

Depósitos (SESD) e a respetiva análise de 

efeitos; 

Or. en 

 

Alteração   353 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Acolhe favoravelmente a proposta 

da Comissão para um Sistema Europeu 

de Seguro de Depósitos (SESD), que 

representa um de dois elementos cruciais 

em falta para completar a União 

Bancária, juntamente com a criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução; lamenta que a Comissão não 

tenha concedido mais tempo para a 

avaliação da transposição da DSGD; 

solicita a realização de uma avaliação de 

impacto adequada da proposta do SESD; 

está disposto a aproveitar a oportunidade 

criada pela proposta para debater a DSGD 

e abordar algumas das opções e faculdades 

que a integram; 

Or. en 

 

Alteração   354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não 

tenha concedido mais tempo para a 

avaliação da transposição da DSGD antes 

de propor o Sistema Europeu de Seguro 

de Depósitos (SESD), nem realizado uma 

avaliação de impacto adequada da 

proposta; está, no entanto, disposto a 

aproveitar a oportunidade criada pela 

proposta para debater a DSGD e abordar 

algumas das opções e faculdades que a 

integram; 

18. Acolhe favoravelmente a proposta 

da Comissão para um Sistema Europeu 

de Seguro de Depósitos (SESD); está 

disposto a aproveitar a oportunidade criada 

pela proposta para debater a DSGD e 

abordar algumas das opções e faculdades 

que a integram; 
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Or. en 

 

Alteração   355 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; está, no 

entanto, disposto a aproveitar a 

oportunidade criada pela proposta para 

debater a DSGD e abordar algumas das 

opções e faculdades que a integram; 

18. Lamenta que a Comissão não tenha 

concedido mais tempo para a avaliação da 

transposição da DSGD antes de propor o 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

(SESD), nem realizado uma avaliação de 

impacto adequada da proposta; deve 

aproveitar a oportunidade criada pela 

proposta para debater a DSGD e abordar 

algumas das opções e faculdades que a 

integram; 

Or. el 

 

Alteração   356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Relembra que o Sistema Europeu 

de Seguro de Depósitos (SESD) necessita 

de um mecanismo público de segurança 

para ser credível; solicita uma garantia 

total e ilimitada do BCE para os depósitos 

europeus a fim de tornar este mecanismo 

plenamente eficaz; recorda que tal está 

em consonância com o objetivo de manter 

a estabilidade do sistema financeiro, 

consagrado no respetivo mandato; 

Or. en 
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Alteração   357 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Lamenta sobretudo o facto de as 

instituições europeias - e, nomeadamente, 

o Parlamento - terem renunciado a criar 

uma verdadeira separação bancária, 

quando só ela poderia garantir de forma 

válida os depósitos, isolando-os das 

atividades de risco; 

Or. fr 

 

Alteração   358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Insta todos os Estados-Membros a 

aplicar e executar corretamente as 

diretivas DRDB e DSGD antes da entrada 

em vigor do Sistema Europeu de Seguro 

de Depósitos (SESD). 

Or. en 

 

Alteração   359 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 18-B. Recorda que a União bancária 

representa a primeira ameaça a pesar 

sobre os depositantes, ao permitir a 

recuperação dos bancos através do 

resgate interno; 

Or. fr 

Alteração   360 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   361 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração   362 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Toma nota dos potenciais riscos de 

um SESD, em especial os relacionados 

com o risco moral; recorda que a grande 

maioria das medidas nacionais de política 

económica e orçamental acaba por afetar 

os balanços dos bancos e os sistemas 

bancários nacionais no seu conjunto; 

destaca que os riscos ainda diferem muito 

entre sistemas bancários nacionais, 

alguns dos quais ainda se encontram 

numa situação de grande precariedade; 

considera, portanto, que a atual proposta 

do SESD diz respeito tanto à partilha de 

legados, atendendo ao nível elevado de 

créditos não produtivos em alguns 

Estados-Membros, como à partilha de 

riscos; destaca, a este respeito, que a 

redução dos riscos deve ter precedência 

sobre qualquer forma de partilha de 

legados e partilha de riscos; considera que, 

em última instância, um sistema de 

seguro de depósitos justo a nível europeu 

não deve prejudicar o nível de proteção de 

que os depositantes beneficiam 

atualmente e só pode ser estabelecido 

quando os bancos participantes estiverem 

todos numa posição semelhante e 

financeiramente estável; 

Or. en 

 

Alteração   363 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 
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Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Sublinha os benefícios e a 

necessidade de sistemas de garantia de 

depósitos eficazes e plenamente 

operacionais nos Estados-Membros e está 

ciente de potenciais benefícios de um 

fortalecimento da rede existente de 

sistemas a nível da UE; considera que para 

o início do estabelecimento de uma 

abordagem da UE ao resseguro de 

sistemas de garantia de depósitos é, em 

contrapartida, indispensável tomar medidas 

de redução de riscos eficazes, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos e, 

adicionalmente, acompanhá-la; 

Or. en 

 

Alteração   364 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais riscos de 

um SESD; considera que para o seu 

estabelecimento é, em contrapartida, 

indispensável tomar medidas de redução de 

riscos e prever uma ligação entre 

responsabilidade política e suporte de 

custos ocorridos, por forma a prevenir o 

risco moral, e considera que tais medidas 

devem, de preferência, ter precedência 

sobre a partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   365 
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Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente do grande perigo de 

risco moral de um SESD; considera, 

portanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas têm sem falta de ter precedência 

sobre a partilha de riscos; 

Or. de 

 

Alteração   366 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos benefícios cruciais 

de um SESD para aumentar a resiliência 

da União Bancária contra futuras crises 

financeiras mediante a redução da 

vulnerabilidade dos sistemas de garantia 

de depósitos nacionais a grandes choques 

a nível local e uma maior redução da 

ligação entre bancos e respetivos Estados; 

considera, no entanto, que para o seu 

estabelecimento é um fator subjacente 

indispensável tomar medidas de redução de 

riscos, por forma a prevenir o risco moral, 

e considera que tais medidas devem ser 

tomadas a par da partilha de riscos; 

sublinha que os sistemas nacionais bem 

implantados devem ser salvaguardados 

por qualquer uma daquelas medidas; 

Or. en 
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Alteração   367 

Eva Paunova 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

observa que um SESD pode aumentar a 

confiança pública no seguro de depósitos 

desassociando o SGD de um Estado 

soberano e prevendo liquidez que permita 

um pagamento mais célere dos 

depositantes segurados de bancos que 

serão liquidados no âmbito da respetiva 

estratégia de resolução; 

Or. en 

 

Alteração   368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente da necessidade de um 

SESD; considera que é indispensável tomar 

medidas de redução de riscos para 

prevenir o risco moral; destaca os 

progressos realizados na redução de 

riscos desde o estabelecimento da União 

Bancária, em especial com o MUS e o 

MUR e o vasto conjunto de medidas 

prudenciais tomadas em relação aos 



 

PE595.752v01-00 54/84 AM\1113085PT.docx 

PT 

bancos; considera que as medidas de 
partilha de riscos devem agora avançar 

com celeridade; 

Or. en 

 

Alteração   369 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD e apoia o princípio 

de um SESD como terceiro pilar de uma 

União Bancária harmonizada; considera, 

no entanto, que para o seu estabelecimento 

é, em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem ser desenvolvidas 

paralelamente à partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   370 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 
medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos benefícios e da 

necessidade urgente de um SESD; reputa 

que as medidas de redução de riscos devem 

avançar paralelamente à partilha de 

riscos; 
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Or. en 

 

Alteração   371 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 
medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está convicto dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera que as 

medidas de redução de riscos devem ser 

tomadas a par da partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD com uma 

cobertura total e ilimitada e com o 

mecanismo público de segurança 

fornecido pelo BCE; considera, no entanto, 

que para o seu estabelecimento é, em 

contrapartida, indispensável tomar medidas 

de redução de riscos, por forma a prevenir 

o risco moral, e considera que tais medidas 

devem, de preferência, ter precedência 

sobre a partilha de riscos; 

Or. en 
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Alteração   373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos benefícios evidentes 

de um SESD; considera, no entanto, que 

para o seu estabelecimento é, em 

contrapartida, indispensável tomar medidas 

de redução de riscos adequadas, por forma 

a prevenir o risco moral, e considera que 

tais medidas devem ser tomadas a par da 

partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   374 

Sylvie Goulard 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que os 

trabalhos relativos a tais medidas devem 

ter início tão cedo quanto possível; 

Or. en 

 

Alteração   375 

Paul Tang 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 
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Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera que 

para o seu estabelecimento é um fator 

subjacente indispensável tomar medidas de 

redução de riscos, por forma a prevenir o 

risco moral, e considera que tais medidas 

devem, de preferência, ser tomadas a par 

da partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

19. Está ciente dos benefícios de um 

SESD; considera, no entanto, que para o 

seu estabelecimento é, em contrapartida, 

indispensável tomar medidas de redução de 

riscos, por forma a prevenir o risco moral, 

e considera que tais medidas devem, de 

preferência, ter precedência sobre a 

partilha de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   377 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Está ciente dos potenciais 

benefícios de um SESD; considera, no 

entanto, que para o seu estabelecimento é, 

em contrapartida, indispensável tomar 

19. Está ciente dos potenciais riscos e 

benefícios de um SESD; considera que 

para o seu estabelecimento é, em 

contrapartida, indispensável tomar medidas 
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medidas de redução de riscos, por forma a 

prevenir o risco moral, e considera que tais 

medidas devem, de preferência, ter 

precedência sobre a partilha de riscos; 

de redução de riscos, por forma a prevenir 

o risco moral, e considera que tais medidas 

devem ter precedência sobre a partilha de 

riscos; 

Or. en 

 

Alteração   378 

Peter Simon 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Salienta que a criação de um 

SESD terá imperativamente de reforçar a 

estabilidade financeira e a confiança dos 

depositantes em toda a área do euro; 

haverá, no entanto, que estar 

simultaneamente garantido que, sob a 

égide do SESD, nenhum SGD 

participante vai dispor de um nível de 

proteção mais baixo para os seus 

depósitos cobertos, tendo por comparação 

com o que ocorreria nos termos da 

diretiva 2014/49/UE; terão igualmente de 

ser preservadas margens de manobra 

financeiras para medidas alternativas de 

salvaguarda das instituições a nível 

nacional; 

Or. de 

 

Alteração   379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Salienta a necessidade de dar 

resposta à ligação entre bancos e Estados 
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e sugere a introdução cuidadosa e 

progressiva de regras relativas a grandes 

exposições ao risco da dívida soberana em 

conjugação com a introdução do Sistema 

Europeu de Garantia de Depósitos; 

Or. en 

 

Alteração   380 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à 

transposição da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos e introduzir 

gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   381 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à 

transposição da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos e introduzir 

gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

Suprimido 
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Or. de 

 

Alteração   382 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

20. Rejeita a abordagem europeia em 

matéria de garantia de depósitos, que deve 

permitir resolver as questões pendentes 

relativas à transposição da Diretiva 

Sistemas de Garantia de Depósitos e 

introduzir gradualmente medidas de 

redução de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   383 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à 
transposição da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos e introduzir 

gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

20. Inicia o debate sobre a abordagem 

europeia em matéria de resseguro de 

depósitos com uma forte 

condicionalidade, nomeadamente a 

necessidade de resolver insuficiências na 

transposição e aplicação coerente da 

Diretiva Sistemas de Garantia de Depósitos 

na UE e de assegurar a funcionalidade 

dos sistemas mediante a observância do 

nível-alvo requerido, bem como a 

necessidade de estabelecer e introduzir 

gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

Or. en 
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Alteração   384 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à 
transposição da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos e introduzir 

gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

20. Considera que a atual abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos deve concentrar-se na 

transposição e avaliação da Diretiva 

Sistemas de Garantia de Depósitos, bem 

como nas medidas de redução de riscos; 

Or. en 

 

Alteração   385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; considera 

que todos os sistemas definitivos devem 

prever tempo suficiente para criar a 

confiança necessária entre todos os 

intervenientes e cidadãos; relembra que a 

proteção dos depósitos é uma 

preocupação comum de todos os cidadãos 

da UE; 

Or. en 
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Alteração   386 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos, passando por etapas para um 

sistema de seguro total, preservando 

simultaneamente o papel dos sistemas de 

proteção institucional e introduzindo 
gradualmente medidas de redução de 

riscos; 

Or. en 

 

Alteração   387 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, assente na mutualização total e 

contribuições diretas dos bancos baseadas 

no risco, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

Or. en 
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Alteração   388 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a abordagem 

europeia em matéria de garantia de 

depósitos, que deve permitir resolver as 

questões pendentes relativas à transposição 

da Diretiva Sistemas de Garantia de 

Depósitos e introduzir gradualmente 

medidas de redução de riscos; 

20. Toma em consideração a 

abordagem europeia em matéria de 

garantia de depósitos, que deve permitir 

resolver as questões pendentes relativas à 

transposição da Diretiva Sistemas de 

Garantia de Depósitos e introduzir 

imediatamente medidas de redução de 

riscos; 

Or. el 

 

Alteração   389 

Peter Simon 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Sublinha que o SESD não deve ter 

apenas uma mera função de caixa de 

pagamento; pelo contrário, o SESD deve 

permitir a utilização e o financiamento 

adequado de fundos disponíveis para 

medidas alternativas com vista a evitar 

casos de indemnização e os custos que 

lhes estão associados relativamente a 

indemnizações aos depositantes ou 

possíveis riscos para a estabilidade 

financeira; salienta que estas medidas 

terão de se processar num enquadramento 

jurídico claramente definido, devendo os 

SGD participantes dispor das estruturas e 

competências adequadas para este efeito, 

de modo que tais medidas possam ser 

planeadas e executadas com eficácia e 

possam ser detetados possíveis riscos; 
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Or. de 

 

Alteração   390 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Considera que o SESD deve ser 

estabelecido progressivamente, 

começando por uma etapa de resseguro, 

seguida das etapas de cosseguro e seguro 

total, oferecendo assim uma proteção 

homogénea aos depositantes no âmbito da 

União Bancária; 

Or. en 

 

Alteração   391 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   392 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 
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Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   393 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   394 

Andrea Cozzolino 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

Suprimido 
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riscos que devem ser segurados; 

Or. en 

 

Alteração   395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   396 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é necessário, 

por um lado, adotar medidas destinadas a 

reduzir os riscos gerais na União 

Bancária e os riscos específicos dos 

sistemas bancários nacionais e, por outro 

lado, avaliar a situação de liquidez e de 

fundos próprios dos bancos, com vista a 

uma melhor quantificação dos riscos que 

devem ser segurados, antes de estabelecer 

qualquer forma de sistema de seguro de 

depósitos; 

Or. en 
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Alteração   397 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; salienta a 

necessidade de alterar o Regulamento 

(UE) n.º 806/2014 no que diz respeito à 

redação do artigo 92.º, n.º 2, para fazer 

referência ao FUR e ao FSD, de modo a 

que o Tribunal de Contas Europeu possa 

auditar ambos os fundos; 

Or. en 

 

Alteração   398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados e da 

respetiva proporcionalidade; 

Or. en 
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Alteração   399 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Recomenda que a Comissão, o 

BCE e a EBA analisem se é possível e 

adequado acompanhar a introdução do 

SESD de uma avaliação da situação de 

liquidez e de fundos próprios dos bancos, 

com vista a uma melhor quantificação dos 

riscos que devem ser segurados; 

21. Insta a Comissão, o BCE e a EBA 

a analisarem se é possível e adequado 

acompanhar a introdução do SESD de uma 

avaliação da situação de liquidez e de 

fundos próprios dos bancos, com vista a 

uma melhor quantificação dos riscos que 

devem ser segurados; 

Or. el 

Alteração   400 

Andrea Cozzolino 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Observa que as contribuições para 

o Fundo de Seguro de Depósitos (FSD) 

devem ser neutras em termos de custos 

para o setor bancário; 

Or. en 

 

Alteração   401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º 

afigura-se uma base jurídica adequada 

para a criação tanto do SESD como do 

Fundo Europeu de Seguro de Depósitos 

Suprimido 
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(FSD); 

Or. en 

 

Alteração   402 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Considera uma interpretação 

jurídica errónea considerar o artigo 114.º 

como uma base jurídica adequada para a 

criação do SESD ou do Fundo Europeu de 

Seguro de Depósitos (FSD) e considera o 

artigo 115.º como sendo pertinente; 

Or. de 

 

Alteração   403 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Observa que, no entendimento da 

Comissão, o artigo 114.º afigura-se uma 

base jurídica adequada para a criação tanto 

do SESD como do Fundo Europeu de 

Seguro de Depósitos (FSD); observa que, 

no entendimento do Serviço Jurídico do 

Conselho, o recurso ao método 

intergovernamental é possível em 

determinadas partes da proposta; 

Or. en 

 

Alteração   404 



 

PE595.752v01-00 70/84 AM\1113085PT.docx 

PT 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º 

afigura-se uma base jurídica adequada 

para a criação tanto do SESD como do 

Fundo Europeu de Seguro de Depósitos 

(FSD); 

22. Observa que continua a haver 

problemas consideráveis relativamente à 

adequada base jurídica para a criação tanto 

do SESD como do Fundo Europeu de 

Seguro de Depósitos (FSD); 

Or. de 

 

Alteração   405 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica inadequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

Or. en 

 

Alteração   406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Salienta que o artigo 114.º é a base 

jurídica adequada para a criação tanto do 

SESD como do Fundo Europeu de Seguro 

de Depósitos (FSD); considera, portanto, 

que o recurso ao acordo 

intergovernamental não é legítimo e 
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criaria insegurança jurídica; 

Or. en 

 

Alteração   407 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Salienta que o artigo 114.º é a base 

jurídica adequada para a criação tanto do 

SESD como do Fundo Europeu de Seguro 

de Depósitos (FSD); 

Or. en 

 

Alteração   408 

Andrea Cozzolino 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Sublinha que o artigo 114.º é uma 

base jurídica adequada para a criação tanto 

do SESD como do Fundo Europeu de 

Seguro de Depósitos (FSD); 

Or. en 

 

Alteração   409 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 
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22. Salienta que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

22. Observa que o artigo 114.º afigura-

se uma base jurídica adequada para a 

criação tanto do SESD como do Fundo 

Europeu de Seguro de Depósitos (FSD); 

Or. en 

 

Alteração   410 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Realça que um SESD credível 

necessita do suporte de um mecanismo 

comum de segurança; 

Or. en 

 

Alteração   411 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta que a introdução do 

SESD e os debates sobre este projeto não 

devem afrouxar os esforços no sentido de 

melhorar a transposição da DSGD; 

Congratula-se com o trabalho 

recentemente realizado pela EBA no 

intuito de promover a convergência neste 

domínio; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração   412 

Sven Giegold 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta que a introdução do 

SESD e os debates sobre este projeto não 

devem afrouxar os esforços no sentido de 

melhorar a transposição da DSGD; 

congratula-se com o trabalho 

recentemente realizado pela EBA no 

intuito de promover a convergência neste 

domínio; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   413 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta que a introdução do SESD 

e os debates sobre este projeto não devem 

afrouxar os esforços no sentido de 

melhorar a transposição da DSGD; 

congratula-se com o trabalho recentemente 

realizado pela EBA no intuito de promover 

a convergência neste domínio; 

23. Salienta que a introdução do SESD 

deve ser precedida da transposição e 

avaliação da DSGD; congratula-se com o 

trabalho recentemente realizado pela EBA 

no intuito de promover a convergência 

neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração   414 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 23-A. Entende que não podem ser 

considerados limites à exposição à dívida 

soberana visto que não existe um acordo 

internacional nesta matéria nem ativos 

sem risco disponíveis no âmbito da União 

Bancária; 

Or. en 

 

Alteração   415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Relembra que o papel da Comissão 

consiste em garantir a igualdade de 

condições de concorrência na União 

Europeia e que a Comissão deve evitar 

qualquer fragmentação no seio do 

mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração   416 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Solicita ao Conselho que adote 

com celeridade o Regulamento SESD 

após aprovação no Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   417 

Danuta Maria Hübner 
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Proposta de resolução 

Subtítulo 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

Segurança orçamental Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   418 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

Segurança orçamental Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   419 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

Segurança orçamental Mecanismo comum de segurança para o 

Fundo Único de Resolução 

Or. en 

 

Alteração   420 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 
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24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da 

União Bancária; considera, no entanto, 

que esta solução não é suficiente para 

quebrar o círculo vicioso entre os bancos 

e os Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da 

União Bancária; considera, no entanto, 

que esta solução não é suficiente para 

quebrar o círculo vicioso entre os bancos 

e os Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   422 

Danuta Maria Hübner 
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Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da 

União Bancária; considera, no entanto, 

que esta solução não é suficiente para 

quebrar o círculo vicioso entre os bancos 

e os Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   423 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

24. Rejeita o estabelecimento de 

acordos de concessão de empréstimo entre 

o Fundo Único de Resolução e os Estados-

Membros da União Bancária; considera 

que esta solução é apenas mais um passo 

para uma união de dívidas e passivos; 



 

PE595.752v01-00 78/84 AM\1113085PT.docx 

PT 

Or. en 

 

Alteração   424 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir passo 

a passo os trabalhos relativos à criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução que, a médio prazo, deverá ser 

neutro do ponto de vista orçamental; 

24. Lamenta o estabelecimento de 

acordos de concessão de empréstimo entre 

o Fundo Único de Resolução e os Estados-

Membros da União Bancária; considera, no 

entanto, que só se consegue quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, se pusermos de lado a narrativa 

de que as obrigações da dívida soberana 

são isentas de risco; portanto, a criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução merece o seu veemente 

repúdio; 

Or. de 

Alteração   425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

24. Acredita que o estabelecimento de 

acordos de concessão de empréstimo entre 

o Fundo Único de Resolução e os Estados-

Membros da União Bancária resultará 

mais uma vez em resgates financiados 

pelos contribuintes e não é suficiente para 

quebrar o círculo vicioso entre os bancos e 

os Estados; 
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deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   426 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 
passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

24. Assinala o estabelecimento de 

acordos de concessão de empréstimo entre 

o Fundo Único de Resolução e os Estados-

Membros da União Bancária; observa que 

prosseguem passo a passo, durante os 

próximos anos, os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança para o Fundo Único de 

Resolução, que deve ser financiado por 

taxas impostas ao setor bancário e que se 

convencionou que, a médio prazo, deverá 

ser neutro do ponto de vista orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 
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círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo 

Único de Resolução que, a médio prazo, 

deverá ser neutro do ponto de vista 

orçamental; 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados; apela a uma linha de crédito 

mutualizada mais robusta através do 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

(MEE); reafirma a necessidade de ter um 

mecanismo comum de segurança que, a 

médio prazo, deverá ser neutro do ponto de 

vista orçamental e totalmente operacional 

o mais tardar em finais de 2024, conforme 

convencionado no âmbito do acordo 

relativo ao FUR e confirmado pelo 

Conselho Europeu em junho de 2016; 

convida o Conselho e a Comissão a 

acelerar os trabalhos nesta matéria; 

Or. en 

 

Alteração   428 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir passo 

a passo os trabalhos relativos à criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução que, a médio prazo, deverá ser 

neutro do ponto de vista orçamental; 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir passo 

a passo os trabalhos relativos à criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental baseado no MEE, para o 

Fundo Único de Resolução e para o SESD, 

que, a longo prazo, deverá ser neutro do 

ponto de vista orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   429 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 
criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo Único 

de Resolução que, a médio prazo, deverá 

ser neutro do ponto de vista orçamental; 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessária a criação de um 

mecanismo comum de segurança 

orçamental que, a médio prazo, deverá ser 

neutro do ponto de vista orçamental, para 

o Fundo Único de Resolução e para o 

SESD; 

Or. en 

 

Alteração   430 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir 

passo a passo os trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo Único 

de Resolução que, a médio prazo, deverá 

ser neutro do ponto de vista orçamental; 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para superar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados e, por conseguinte, apela ao 

seguimento dos trabalhos relativos à 

criação de um mecanismo comum de 

segurança orçamental para o Fundo Único 

de Resolução que, a médio prazo, deverá 

ser neutro do ponto de vista orçamental; 

Or. en 
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Alteração   431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário prosseguir passo 

a passo os trabalhos relativos à criação de 

um mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução que, a médio prazo, deverá ser 

neutro do ponto de vista orçamental; 

24. Congratula-se com o 

estabelecimento de acordos de concessão 

de empréstimo entre o Fundo Único de 

Resolução e os Estados-Membros da União 

Bancária; considera, no entanto, que esta 

solução não é suficiente para quebrar o 

círculo vicioso entre os bancos e os 

Estados, sendo necessário acelerar os 

trabalhos relativos à criação de um 

mecanismo comum de segurança 

orçamental para o Fundo Único de 

Resolução que, a médio prazo, deverá ser 

neutro do ponto de vista orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Apela a uma reforma estrutural 

ambiciosa dos bancos com base numa 

separação real e clara das atividades de 

crédito e de negociação, aliada a uma 

regulamentação mais rigorosa do sistema 

bancário paralelo e da especulação 

financeira, sendo esta a única maneira de 

evitar no futuro a acumulação de riscos 

sistémicos e assegurar a estabilidade 

financeira; condena vivamente a 

relutância das instituições europeias em 

concluir tais reformas; 
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Or. en 

 

Alteração   433 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Considera que para assegurar a 

total credibilidade do mecanismo comum 

de segurança orçamental para o FUR e o 

SESD, o MEE deve estar habilitado a 

contrair empréstimos junto do Banco 

Central Europeu; 

Or. en 

 

Alteração   434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Considera que, para restaurar a 

confiança, é necessário que um 

mecanismo de segurança orçamental 

esteja ao serviço da União Bancária no 

seu conjunto; 

Or. en 

 

Alteração   435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 24 A. Apela à revogação da União 

Bancária e dos seus mecanismos; 

Or. pt 

Alteração   436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-B. Sublinha que os critérios 

restritivos de elegibilidade do instrumento 

de recapitalização direta dos bancos do 

MEE limitam a sua eficácia; destaca que 

um mecanismo de mais fácil acesso para 

a recapitalização direta dos bancos 

aumentaria a confiança dos depositantes, 

contribuiria para quebrar a ligação entre 

bancos e Estados e reforçaria a 

estabilidade financeira; 

Or. en 

 

Alteração   437 

Sander Loones 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao 

Conselho, à Comissão, ao BCE e ao CUR. 

25. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao 

Conselho, à Comissão, ao BCE, ao CUR, 

aos parlamentos nacionais e às 

autoridades competentes na aceção do 

ponto 40 do artigo 4.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) N.º 575/2013. 

Or. en 

 


