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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A insuficiência de uma regulação financeira a nível europeu, bem como a debilidade dos 
mecanismos de supervisão dos mercados ficaram manifestos durante a crise 
económico-financeira que assolou a Europa em 2008, cujas consequências ainda sofremos. 
Com base no relatório elaborado pelo Grupo de peritos presidido por Jacques de Larosiere, a 
Comissão Europeia elaborou quatro propostas, para cuja tramitação parlamentar é competente 
a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários.

O presente parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais prossegue o objectivo de zelar 
pelo enquadramento institucional de nova Autoridade Europeia de Supervisão e do Conselho 
Europeu do Risco Sistémico criados pelas ditas decisões. Assim, a reflexão centrou-se no 
estabelecimento de normas técnicas harmonizadas de serviços financeiros para assegurar, por 
um lado, a coerência das suas actuações e garantir, por outro, uma protecção adequada dos 
depositantes, investidores e consumidores na União Europeia. A relação com as instituições 
privadas é objecto de particular atenção neste parecer; como o é também a relação entre a 
Autoridade Europeia de Supervisão e os supervisores nacionais. Finalmente, trouxe-mos à luz 
a problemática relacionada com a supervisão das instituições transfronteiras.

A crise financeira de 2008 exige uma resposta europeia a problemas europeus: o Parlamento 
Europeu, graças às novas competências que lhe foram atribuídas pelo Tratado de Lisboa, deve 
desempenhar um papel determinante em todas estas questões.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Muito antes da eclosão da crise 
financeira, já o Parlamento Europeu 
vinha solicitando regularmente a criação 
de reais condições de igualdade de 
concorrência para todos os actores a nível 
da União, ao mesmo tempo que 
assinalava importantes falhas na 
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supervisão europeia de mercados 
financeiros cada vez mais integrados (ver 
os relatórios García-Margallo y Marfil, 
sobre a Comunicação da Comissão 
intitulada "Aplicação de um 
enquadramento para os mercados 
financeiros: Plano de Acção" (2000), Van 
den Burg, sobre as regras de supervisão 
prudencial na União Europeia (2002), 
Van den Burg, sobre a política de serviços 
financeiros (2005-2010) – Livro Branco 
(2007), e Van den Burg & Daianu, que 
contém recomendações à Comissão sobre 
o seguimento do processo Lamfalussy: 
futura estrutura de supervisão (2008)). 
Ver, além disso, os relatórios Skinner, 
Solvência II (2009), e Ganzés, sobre o 
Regulamento ANC (2009).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No seu relatório final apresentado em 
25 de Fevereiro de 2009, o Grupo 
Larosière recomendou, entre outras coisas, 
a criação de um organismo a nível europeu 
encarregado da vigilância dos riscos do 
sistema financeiro no seu todo.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua comunicação sobre a 
«Supervisão financeira europeia», de 27 de 
Maio de 2009, a Comissão apresentou uma 
série de reformas aos actuais mecanismos 
de salvaguarda da estabilidade financeira a 
nível da UE, incluindo, nomeadamente, a 
criação de um Comité Europeu do Risco 

(5) Na sua comunicação sobre a 
«Supervisão financeira europeia», de 27 de 
Maio de 2009, a Comissão apresentou uma 
série de reformas aos actuais mecanismos 
de salvaguarda da estabilidade financeira a 
nível da União, incluindo, nomeadamente, 
a criação de um Comité Europeu do Risco 
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Sistémico (CERS) responsável pela 
supervisão macroprudencial. O Conselho, 
em 9 de Junho de 2009, e o Conselho 
Europeu, na sua reunião de 18 e 19 de 
Junho, apoiaram o ponto de vista da 
Comissão e acolheram favoravelmente a 
sua intenção de apresentar propostas 
legislativas de forma a que o novo 
enquadramento esteja plenamente 
funcional durante o ano de 2010. Em 
sintonia com estes pontos de vista da 
Comissão, concluiu que o BCE «deve 
prestar apoio analítico, estatístico, 
administrativo e logístico ao CERS, 
igualmente com base no aconselhamento 
técnico dos bancos centrais nacionais e dos 
supervisores».

Sistémico (CERS) responsável pela 
supervisão macroprudencial. O Conselho, 
em 9 de Junho de 2009, e o Conselho 
Europeu, na sua reunião de 18 e 19 de 
Junho, apoiaram o ponto de vista da 
Comissão e acolheram favoravelmente a 
sua intenção de apresentar propostas 
legislativas de forma a que o novo 
enquadramento esteja plenamente 
funcional durante o ano de 2010. Em 
sintonia com estes pontos de vista da 
Comissão, concluiu que o BCE «deve 
prestar apoio analítico, estatístico, 
administrativo e logístico ao CERS, 
igualmente com base no aconselhamento 
técnico dos bancos centrais nacionais e dos 
supervisores». O apoio dado ao CERS 
pelo BCE e as funções atribuídas ao 
CERS não devem prejudicar o princípio 
da independência do BCE no exercício 
das suas funções, nos termos do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Tendo em conta a integração dos 
mercados financeiros internacionais, é 
indispensável que a União assuma um 
forte compromisso a nível mundial. O 
CERS deve assumir todas as 
responsabilidades necessárias a nível 
mundial para assegurar que a voz da 
União seja ouvida em matéria de 
estabilidade financeira, aproveitando a 
experiência de um comité científico de 
alto nível e, nomeadamente, em 
cooperação estreita com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), do 
Conselho de Estabilidade Financeira 
(FSB) e de todos os parceiros do Grupo 
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dos Vinte (G-20).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os actuais dispositivos comunitários 
não dão ênfase suficiente à supervisão 
macroprudencial. A responsabilidade pela 
análise macroprudencial permanece 
fragmentada, e é assumida por várias 
autoridades a níveis diferentes sem um 
mecanismo para assegurar que os riscos 
macroprudenciais sejam adequadamente 
identificados e que os alertas de risco e 
recomendações sejam claramente 
emitidos, acompanhados e traduzidos em 
acção.

(6) O reforço da coerência entre a macro 
e a microsupervisão é indispensável ao 
bom funcionamento da União e dos 
sistemas financeiros mundiais e à 
atenuação dos riscos que eventualmente 
possam surgir. Conforme se afirma no 
relatório Turner intitulado "A regulatory 
response to the global banking crisis" 
(Uma resposta regulamentar à crise 
bancária mundial), de Março de 2009, 
para os acordos mais sólidos, exige-se um 
reforço das competências nacionais, o que 
implica um mercado único menos aberto, 
ou um maior grau de integração 
europeia". Tendo em conta a importância 
do bom funcionamento do sistema 
financeiro para a competitividade e o 
crescimento na União, bem como o seu 
impacto na economia real, o Grupo de 
Larosière, seguido pelas instituições da 
UE, optou por um grau maior de 
integração europeia.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) O relatório de Larosière estabelece 
igualmente que a supervisão 
macroprudencial não é significativa, a 
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menos que possa surtir efeitos de alguma 
forma ao nível microprudencial, enquanto 
a supervisão microprudencial é incapaz 
de assegurar efectivamente a estabilidade 
financeira sem ter em conta 
adequadamente a evolução 
macroeconómica.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) Deve ser criado um Sistema 
Europeu de Supervisores Financeiros 
(SESF) que reúna os agentes da 
supervisão financeira a nível nacional e 
da União, para que actuem em rede. Em 
virtude do princípio de cooperação leal, 
nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do 
Tratado da União Europeia, as partes 
envolvidas no SEFS cooperam num 
espírito de confiança e de respeito mútuo, 
nomeadamente para assegurar fluxos de 
informação adequada e fiável entre elas. 
A nível da União, a rede deve ser 
constituída pelo CERS e por três 
autoridades de microsupervisão: a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(bancária), criada pelo Regulamento (CE) 
n.º .../2010, a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Valores Imobiliários e 
Mercados), criada pelo Regulamento (CE) 
n.º .../2010, e a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares), criada pelo 
Regulamento (CE) n.º .../2010. 
(As alterações dos nomes das autoridades
aplicam-se a todo o texto )
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O CERS decide se uma 
recomendação deve ser mantida 
confidencial ou publicada, tendo em 
conta que a publicação pode, em certas 
circunstâncias, ajudar a promover o 
cumprimento das recomendações.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Se o CERS detectar um risco 
susceptível de comprometer gravemente o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade 
global ou parcial do sistema financeiro da 
União Europeia, deve ser capaz de emitir 
um alerta que declare a existência de uma 
situação de emergência. Neste caso, o 
CERS deve informar prontamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão (AES) da emissão deste alerta.
Em caso de emergência, o CERS deve 
emitir um alerta de emergência.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
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através do Conselho e, se for caso disso, 
da Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

através do Parlamento Europeu, do 
Conselho e, se for caso disso, da AES.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações não devem ficar inactivos, 
a não ser que a falta de acção se possa 
justificar adequadamente (mecanismo 
«actuar ou justificar-se»).

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações não devem ficar inactivos, 
a não ser que a falta de acção se possa 
justificar adequadamente (mecanismo 
"actuar ou justificar-se"), em particular 
perante o Parlamento Europeu.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O CERS decide se uma 
recomendação deve ser mantida 
confidencial ou publicada, tendo em 
conta que a publicação pode, em certas 
circunstâncias, ajudar a promover o 
cumprimento das recomendações.

Suprimido
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O CERS apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho pelo 
menos uma vez por ano, e com maior 
frequência, em caso de crise financeira 
generalizada.

(12) O CERS apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho pelo 
menos duas vezes por ano, e com maior 
frequência, em caso de crise financeira 
generalizada.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Dada a integração dos mercados 
financeiros internacionais e o risco de 
contágio das crises financeiras, o CERS 
deve coordenar a sua acção com o Fundo 
Monetário Internacional e o recém-criado 
Conselho de Estabilidade Financeira, que 
devem alertar rapidamente para os riscos 
macroprudenciais a nível global.

Suprimido

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) De acordo com o relatório de 
Larosière, é necessária uma abordagem 
passo a passo. O Parlamento Europeu e o 
Conselho devem proceder a uma revisão 
completa do SESF, do CERS e da AES o 
mais tardar em ...*.
*JO inserir data: três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 O SESF deverá integrar:
a) o CERS;
b) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Valores Imobiliários e Mercados), criada 
pelo Regulamento (UE) n.º .../2010 
(AEVMM); 
c) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Seguros e Pensões Complementares), 
criada pelo Regulamento (UE) n.º .../2010 
(AESPCR); 
d) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(bancária), criada pelo Regulamento (UE) 
n.º .../2010 (ABE); 
e) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) prevista no artigo 40.º 
dos regulamentos (CE) n.º …/… [ABE], 
n.º .../... [AEVMM] e n.º …/…[AESPCR];
f) as autoridades dos Estados-Membros, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 2 do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [AEVMM], 
do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º …/…. [AESPCR] e do artigo 1.º, n.º 2 
do Regulamento (UE) n.º .../... [ABE]; 
g) a Comissão, para os efeitos de 
execução das tarefas previstas nos artigos 
7.º e 9.º dos regulamentos (UE) n.º …/… 
[ABE], n.º .../...; [AEVMM] e n.º 
…/…[AESPCR];
As AES referidas nas alíneas b), c) e d) 
têm sede em [xxx].
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em virtude do princípio de 
cooperação leal, nos termos do n.º 3 do 
artigo 4.º do Tratado da União Europeia, 
as partes envolvidas no SESF cooperam 
num espírito de confiança e de respeito 
mútuo, nomeadamente para assegurar 
fluxos de informação adequada e fiável 
entre elas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) emitir alertas de risco, sempre que os 
riscos sejam considerados significativos;

c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos e, 
se for caso disso, declarar a existência de 
uma situação de emergência;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) cooperar estreitamente com o Sistema 
Europeu de Supervisores Financeiros e, 
se necessário, facultar às Autoridades 
Europeias de Supervisão as informações 
sobre riscos sistémicos requeridas para a 
realização das suas tarefas;

f) cooperar estreitamente com todas as 
outras partes no SESF e, se necessário, 
facultar às Autoridades Europeias de 
Supervisão as informações sobre riscos 
sistémicos requeridas para a realização das 
suas tarefas;
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) participar no Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de assumir o cargo, o 
Presidente e o primeiro Vice-Presidente 
do CERS comunicam ao Parlamento 
Europeu, numa audição pública, como 
tencionam exercer as suas funções no 
quadro do presente regulamento. O 
segundo Vice-Presidente é ouvido pelo 
Parlamento Europeu no seu papel de 
Presidente de uma das Autoridades 
Europeias de Supervisão, nos termos do 
artigo XX dos regulamentos (CE) n.º 
…/… [ABE], n.º .../... [AEVMM] e n.º 
…/…[AESPCR]. [AEVMM] e n.º 
…/…[AESPCR].

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se for caso disso, representantes de 
alto nível de instituições internacionais 
que desenvolvem outras actividades 
relacionadas podem ser convidados a 
participar nas reuniões do Conselho 
Geral.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 - parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se for caso disso, e numa base ad 
hoc, um representante de alto nível do 
Espaço Económico Europeu pode ser 
convidado a participar nas reuniões do 
Conselho Geral.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado.

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado, incluindo 
sindicatos, organizações da sociedade civil 
e associações de consumidores.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O CERS pode solicitar informações às
Autoridades Europeias de Supervisão sob 
forma resumida ou geral, de tal modo que 
as instituições financeiras individuais não 
possam ser identificadas. Se essas 
autoridades não dispuserem dos dados 
solicitados ou se os não disponibilizarem 
em tempo oportuno, o CERS pode solicitar 

3. A pedido do CERS, as Autoridades 
Europeias de Supervisão prestarão 
informações sob forma resumida ou geral, 
de tal modo que as instituições financeiras 
individuais não possam ser identificadas. 
Se essas autoridades não dispuserem dos 
dados solicitados ou se os não 
disponibilizarem em tempo oportuno, as
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os dados às autoridades nacionais de 
supervisão, aos bancos centrais nacionais 
ou a outras autoridades dos 
Estados-Membros.

autoridades nacionais de supervisão, os
bancos centrais nacionais ou outras 
autoridades dos Estados-Membros
fornecerão os dados mediante pedido do 
CERS.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O CERS pode dirigir um pedido 
fundamentado às Autoridades Europeias 
de Supervisão para facultarem dados que 
não sob forma resumida ou geral.

4. A pedido fundamentado do CERS, as
Autoridades Europeias de Supervisão 
facultam dados que não sob forma 
resumida ou geral. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O pessoal do CERS pode ser 
convidado, conjuntamente com as AES, a 
participar em reuniões entre as 
autoridades de supervisão e os grupos 
financeiros de importância sistémica, em 
particular os colégios de supervisores, 
podendo formular perguntas e receber 
informações em primeira-mão. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Conselho e, 
sempre que se dirigem a uma ou mais 
autoridades nacionais de supervisão, às 

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e, sempre que se 
dirigem a uma ou mais autoridades 
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Autoridades Europeias de Supervisão. nacionais de supervisão, às Autoridades 
Europeias de Supervisão. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o funcionamento 
ordeiro e a integridade dos mercados 
financeiros ou a estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, o CERS, agindo em 
conformidade com o ponto b) do n.º 2 do 
artigo 3.º e com o artigo 10.º de cada um 
dos regulamentos (UE) N.º.../... [EBA], 
N.º.../... [ESMA] e N.º.../... [EIOPA], pode 
emitir alertas de risco, por sua própria 
iniciativa ou na sequência de um pedido 
de uma AES, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, declarando a 
existência de uma situação de 
emergência. 
2. Logo que emita um alerta, o CERS 
notificará simultaneamente o Parlamento 
Europeu, o Conselho, a Comissão e a 
AES relevante.
3. O CERS procederá à revisão da decisão 
a que se refere o n.º 1 por sua própria 
iniciativa ou na sequência de um pedido 
de uma AES, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir a 
um ou mais Estados-Membros, a uma ou 
mais Autoridades Europeias de Supervisão, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir a 
um ou mais Estados-Membros, a uma ou 
mais Autoridades Europeias de Supervisão, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Parlamento Europeu, o 
Conselho e, sempre que pertinente, as 
Autoridades Europeias de Supervisão são 
disso informados.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

2. Se o CERS constatar que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Parlamento Europeu, o 
Conselho e, sempre que pertinente, as 
Autoridades Europeias de Supervisão em 
causa.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando uma recomendação tenha 
sido publicitada e não tenha sido seguida, 
não tendo os destinatários dessa 
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recomendação justificado a sua inacção, 
o Parlamento Europeu pode, após 
consulta do CERS e do Conselho, 
convidar os destinatários a ser 
interrogados pelo Parlamento Europeu.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS apresenta pelo menos 
anualmente um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

1. O CERS apresenta pelo menos 
semestralmente um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os relatórios a que se refere o 
presente artigo devem ser de acesso 
público.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O CERS examina igualmente questões 
específicas a convite do Conselho ou da 
Comissão.

2. O CERS examina igualmente questões 
específicas a convite do Parlamento 
Europeu, do Conselho, ou da Comissão.
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Presidente do CERS e os demais 
membros do Comité Director podem, a 
pedido do Parlamento Europeu, ser 
ouvidos pelas comissões competentes do 
Parlamento Europeu.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

O Conselho examina o presente 
regulamento com base num relatório da 
Comissão três anos após a sua entrada em 
vigor e determina, após parecer do BCE, se 
as missões e a organização do CERS 
precisam de ser revistas.

O Parlamento Europeu e o Conselho 
examinam o presente regulamento com 
base num relatório da Comissão três anos 
após a sua entrada em vigor e determinam, 
após parecer do BCE, se as missões e a 
organização do CERS precisam de ser 
revistas.

O relatório examina, nomeadamente:
– se é pertinente simplificar e reforçar a 
arquitectura do SESF, a fim de aumentar 
a coerência entre os níveis macro e 
microprudencial, bem como entre as 
AES;
– se cumpre incrementar os poderes de 
regulamentação das AES;
– se a evolução do SESF é coerente com a 
evolução global;
– se o SESF apresenta uma diversidade e 
um grau de excelência suficientes.
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