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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(A base jurídica proposta no projecto de acto determina o processo a 
adoptar.)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
supervisão macroprudencial comunitária do sistema financeiro e que cria um Comité 
Europeu do Risco Sistémico
(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0499),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0166/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os 
procedimentos de tomada de decisão interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta os pareceres do Banco Central Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira revelou graves (1) A estabilidade financeira é uma 
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lacunas em matéria de supervisão 
financeira – que não conseguiu impedir a 
acumulação de riscos excessivos no sector 
financeiro - e evidenciou, em especial, as 
fraquezas da supervisão macroprudencial 
existente.

condição prévia para que a economia real 
proporcione a criação de postos de 
trabalho, a concessão de crédito e o 
crescimento. A crise financeira revelou 
graves lacunas em matéria de supervisão 
financeira – que não conseguiu impedir a 
acumulação de riscos excessivos no 
sistema financeiro. A crise tem 
consequências enormes para os 
contribuintes, para muitos cidadãos da 
União que se encontram desempregados e 
para muitas pequenas e médias empresas 
(PME). Caso surja uma crise com a 
mesma amplitude, os Estados-Membros 
não têm meios para salvar as instituições 
financeiras sem violar as regras do Pacto 
de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 2

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 
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 
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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). 

Or. en

Alteração 3

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 
dos Vinte (G-20).

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) O CERS deve contribuir, entre 
outras coisas, para a aplicação das 
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recomendações do FMI, do FSB e do 
Banco de Pagamentos Internacionais 
(BPI/BIS) ao G-20, incluídas nas 
considerações iniciais do seu relatório de 
Outubro de 2009 intitulado "Guidance to 
Assess the Systemic Importance of 
Financial Institutions, Markets and 
Instruments" (orientações para avaliar a 
importância sistémica das instituições, dos 
mercados e dos instrumentos financeiros), 
segundo o qual o risco sistémico deve ser 
dinâmico para ter em conta a evolução do 
sector financeiro e da economia mundial. 
O risco sistémico pode ser considerado 
um risco de perturbação dos serviços 
financeiros causado por um bloqueio total 
ou parcial do sistema financeiro e pode 
ter graves repercussões na economia real.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) O relatório intitulado "Guidance to 
Assess the Systemic Importance of 
Financial Institutions, Markets and 
Instruments" refere também que a 
avaliação do risco sistémico pode ser 
variável no tempo, em função do ambiente 
económico. Estará igualmente 
condicionado pelas infra-estruturas 
financeiras, pelos mecanismos de gestão 
de crises, bem como pela capacidade de 
resposta face às falhas que possam 
ocorrer. Do ponto de vista sistémico, as 
instituições podem ser essenciais para os 
sistemas financeiros e economias locais, 
nacionais e internacionais. Os critérios 
fundamentais para ajudar a identificar a 
importância sistémica dos mercados e das 
instituições são o tamanho (o volume de 
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serviços financeiros prestados pela 
componente individual do sistema 
financeiro), a substituibilidade (a 
capacidade de outros componentes do 
sistema proporcionarem os mesmos 
serviços em caso de falha) e a 
interconectividade (vínculos com outros 
componentes do sistema). Uma avaliação 
efectuada com base nestes três critérios 
deve ser complementada por uma 
indicação das vulnerabilidades 
financeiras e da capacidade do quadro 
institucional fazer face a falhas 
financeiras.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) A tarefa do CERS consiste em 
avaliar o risco sistémico em períodos 
normais, com o objectivo de mitigar a 
exposição do sistema ao risco de falha dos 
seus componentes e de melhorar a 
resistência do sistema financeiro aos 
choques. Neste sentido, o CERS deve 
assegurar a estabilidade financeira e 
mitigar os impactos negativos na 
economia real. Para levar a cabo a sua 
missão, o CERS deve analisar todas as 
informações relevantes, particularmente a 
legislação pertinente com potencial 
impacto na estabilidade financeira, como 
as disposições em matéria de 
contabilidade, falência e viabilização.

Or. en
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Alteração 7

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.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O sistema de macrosupervisão 
recentemente concebido exige uma 
liderança credível e de perfil elevado. Por 
conseguinte, tendo em conta o seu papel 
fundamental e a sua credibilidade 
internacional e interna, e dentro do 
espírito do relatório de Larosière, o 
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Presidente do Banco Central Europeu 
deve presidir o CERS. Além disso, é 
necessário reforçar as obrigações de 
prestação de contas e alargar a 
composição dos órgãos do CERS, a fim de 
abranger um vasto leque de experiências, 
conhecimentos e opiniões.

Or. en

Alteração 9

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 
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.

Or. en

Alteração 10

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 UE, para que actuem em rede. Em 
virtude do princípio de cooperação leal, 
nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do 
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Tratado da UE, 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 UE, 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. 

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comunidade precisa de um órgão 
específico responsável pela supervisão 
macroprudencial de todo o sistema 
financeiro da UE, que identifique os 
riscos para a estabilidade financeira e, se 
necessário, emita alertas de risco e 
formule recomendações para responder a 
esses riscos. Consequentemente, deve ser 
criado um Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS) como um novo órgão 
independente, responsável pela supervisão 
macroprudencial a nível europeu.

Suprimido

Or. en
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Alteração 12

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.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) O CERS deve definir um código de 
cores que permita às partes interessadas 
avaliar melhor a natureza do risco.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) 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 
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Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão da emissão deste alerta. Em 
caso de emergência, o CERS deve emitir 
um alerta de emergência.

Or. en

Alteração 15

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 
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.

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
através do Parlamento Europeu, do 
Conselho e, se for caso disso, da 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(AES).

Or. en

Alteração 16

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 

(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 
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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»).

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.

Or. en

Alteração 17

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

Or. en

Alteração 18

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.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O BCE e os bancos centrais nacionais 
desempenham um papel de primeiro plano 
na supervisão macroprudencial, devido à 
sua experiência e responsabilidades 
existentes na área da estabilidade 
financeira. A participação dos supervisores 
microprudenciais nos trabalhos do CERS é 
essencial para assegurar que a avaliação do 
risco macroprudencial se baseie em 
informações completas e exactas sobre a 
evolução do sistema financeiro. Assim, os 
presidentes das Autoridades Europeias de 
Supervisão são membros com direito de 
voto, devendo um supervisor nacional por 
Estado-Membro participar como membro 
sem direito de voto.

(13) O BCE e os bancos centrais nacionais 
desempenham um papel de primeiro plano 
na supervisão macroprudencial, devido à 
sua experiência e responsabilidades 
existentes na área da estabilidade 
financeira. A participação dos supervisores 
microprudenciais nos trabalhos do CERS é 
essencial para assegurar que a avaliação do 
risco macroprudencial se baseie em 
informações completas e exactas sobre a 
evolução do sistema financeiro. Assim, os 
presidentes das Autoridades Europeias de 
Supervisão são membros com direito de 
voto. Num espírito de abertura, o 
Conselho Geral deve incluir seis pessoas 
independentes, que não sejam membros 
da AES, seleccionadas em função das 
suas competências gerais e do seu 
compromisso perante a União, bem como 
dos seus antecedentes diversos no meio 
académico ou no sector privado, 
nomeadamente nas PME, nos sindicatos 
ou na qualidade de prestadores ou 
utilizadores de serviços financeiros, e que 
ofereçam todas as garantias de 
independência e confidencialidade. Um 
representante das autoridades nacionais 
competentes por Estado-Membro deve
participar como membro sem direito de 
voto.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A participação de um membro da 
Comissão ajudará a estabelecer uma 
ligação com a vigilância macroeconómica 
e financeira da Comunidade, enquanto a 
presença do Presidente do Comité 
Económico e Financeiro reflecte o papel 
dos ministérios das Finanças na 
salvaguarda da estabilidade financeira.

(14) A participação de um membro da 
Comissão ajudará a estabelecer uma 
ligação com a vigilância macroeconómica 
e financeira da Comunidade, enquanto a 
presença de um representante do Comité 
Económico e Financeiro no Comité 
Científico Consultivo reflecte o papel dos 
ministérios das Finanças na salvaguarda da 
estabilidade financeira.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É essencial que os membros do CERS 
desempenhem as suas funções com 
imparcialidade e apenas tenham em 
consideração a estabilidade financeira da 
União Europeia no seu conjunto. A votação 
sobre alertas de risco e recomendações no 
CERS não deve ser ponderada, devendo as 
decisões ser, por regra, tomadas por 
maioria simples.

(15) É essencial que os membros do CERS 
desempenhem as suas funções com 
imparcialidade e apenas tenham em 
consideração a estabilidade financeira da 
União Europeia no seu conjunto. Com 
excepção dos casos em que não é possível 
obter um consenso, a votação sobre alertas 
de risco e recomendações no CERS não 
deve ser ponderada, devendo as decisões 
ser, por regra, tomadas por maioria 
simples.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os participantes no mercado podem 
facultar dados valiosos para a compreensão 
das evoluções que afectam o sistema 
financeiro. Assim, quando for oportuno, o 
CERS deverá consultar os agentes do 
sector privado (representantes do sector 
financeiro, associações de consumidores, 
grupos de utilizadores na área dos serviços 
financeiros criados pela Comissão ou pela 
legislação comunitária…) e dar-lhes uma 
oportunidade adequada para apresentar as 
suas observações.

(17) Os participantes no mercado podem 
facultar dados valiosos para a compreensão 
das evoluções que afectam o sistema 
financeiro. Assim, quando for oportuno, o 
CERS deverá consultar os agentes do 
sector privado (representantes do sector 
financeiro, associações de consumidores, 
grupos de utilizadores na área dos serviços 
financeiros criados pela Comissão ou pela 
legislação comunitária…) e dar-lhes uma 
oportunidade adequada para apresentar as 
suas observações. Além disso, tendo em 
conta que não existe uma definição rígida 
de risco sistémico e que a avaliação deste 
risco pode ser variável no tempo, em 
função do ambiente económico, o CERS 
deve assegurar que o seu pessoal e os seus 
assessores disponham de um vasto leque 
de experiências e de qualificações.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Dada a integração dos mercados 
financeiros internacionais a nível 
internacional 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
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Or. en

Alteração 24

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.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Criação Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

É criado um Conselho Europeu do Risco 
Sistémico, a seguir referido como «CERS».

1. É criado um Conselho Europeu do Risco 
Sistémico, a seguir referido como «CERS». 
Tem a sua sede em Frankfurt.
Fará parte do Sistema Europeu de 
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Supervisores Financeiros (SESF), cujo 
objectivo é assegurar a supervisão do 
sistema financeiro da UE.

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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) 
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têm sede em [xxx].

Or. en

Alteração 28

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 UE, 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.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «instituição financeira», qualquer 
empresa cuja actividade principal é receber 
depósitos, conceder créditos, prestar 
serviços de seguros ou outros serviços 
financeiros aos seus clientes ou membros 
ou efectuar investimentos financeiros ou 
actividades de mercado por sua própria 
conta;

(a) «instituição financeira», qualquer 
empresa cuja actividade principal é receber 
depósitos, conceder créditos, prestar 
serviços de seguros ou outros serviços 
financeiros aos seus clientes ou membros 
ou efectuar investimentos financeiros ou 
actividades de mercado por sua própria 
conta, e qualquer outra empresa ou 
entidade estabelecida na União Europeia,
cuja actividade seja de natureza 
semelhante, mesmo que não haja contacto 
directo com o público em geral;

Or. en
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(a) determinar e/ou recolher, conforme o 
caso, e analisar todas as informações 
relevantes para a missão descrita no n.º 1;

(a) determinar e/ou recolher, conforme o 
caso, e analisar todas as informações 
relevantes, incluindo a legislação com 
potencial impacto na estabilidade 
financeira, como as disposições em 
matéria de contabilidade, falência e 
viabilização, para a missão descrita no n.º 
1;

Or. en

Alteração 31

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;

Or. en

Alteração 32

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 

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

Or. en

Alteração 33

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;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS tem um Conselho Geral, um 
Comité Director e um secretariado.

1. O CERS é composto por um Conselho 
Geral, um Comité Director, um 
secretariado e um Comité Científico 
Consultivo.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 

3. O Comité Director assiste o CERS no
seu processo de tomada de decisão,
preparando as reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir, acompanhando o progresso dos 
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trabalhos do CERS em curso. trabalhos do CERS em curso e mantendo 
uma forte ligação com todas as partes no 
SESF.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O secretariado presta apoio analítico, 
estatístico, administrativo e logístico ao 
CERS sob a direcção do Presidente do 
Conselho Geral em conformidade com a 
Decisão XXXX/CE/2009 do Conselho.

4. O secretariado é responsável pelo 
funcionamento quotidiano do CERS e por 
todas as questões relacionadas com o 
pessoal. O secretariado presta apoio 
analítico, estatístico, administrativo e 
logístico de qualidade elevada ao CERS 
sob a direcção do Presidente do Conselho 
Geral em conformidade com a Decisão 
XXXX/CE/2009 do Conselho. Além disso, 
baseia-se no aconselhamento técnico das 
AES, dos bancos centrais nacionais e dos 
supervisores nacionais.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O CERS é apoiado pelo Comité Técnico
Consultivo referido no artigo 12.º, que
aconselha e presta assistência em questões 
relevantes para o trabalho do CERS, se 
requerido.

5. O Comité Científico Consultivo referido 
no artigo 12.º aconselha e presta assistência 
em questões de fundo, relevantes para o 
trabalho do CERS.

Or. en
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Presidente e o Vice-Presidente do 
CERS são eleitos por um mandato de 5 
anos pelos e entre os membros do 
Conselho Geral que são igualmente 
membros do Conselho Geral do BCE.
Podem ser reeleitos.

1. O Presidente do CERS é o Presidente do 
BCE. O mandato coincide com o seu 
mandato como Presidente do BCE. 

Or. en

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O primeiro Vice-Presidente é eleito 
pelos membros do Conselho Geral do 
BCE por igual período de tempo ao do seu 
mandato no Conselho Geral, tendo em 
vista a necessidade de uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros, bem 
como dos países dentro e fora da zona 
euro. Pode ser reeleito.

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. O segundo Vice-Presidente é o 
Presidente da Autoridade Europeia que 
preside, numa base rotativa, ao Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 
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Supervisão, nos termos do artigo XX dos 
regulamentos (CE) n.º …/… [ABE], n.º 
.../... [AEVMM] e n.º …/…[AESPCR].

Or. en

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. 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].

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Vice-Presidente preside ao Conselho 
Geral e/ou ao Comité Director quando o 
Presidente não puder participar numa 
reunião.

3. Os Vice-Presidentes, por ordem de 
precedência, presidem ao Conselho Geral 
e/ou ao Comité Director quando o 
Presidente não puder participar numa 
reunião.

Or. en
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o mandato dos membros do 
Conselho Geral do BCE eleitos como 
Presidente ou Vice-Presidente terminar 
antes do fim do mandato de cinco anos ou 
se, por qualquer razão, o Presidente ou 
Vice-Presidente não puderem exercer as 
suas funções, será eleito um novo 
Presidente ou Vice-Presidente em 
conformidade com o n.º 1.

4. Se, por qualquer razão, os 
Vice-Presidentes não puderem exercer as 
suas funções, são eleitos novos 
Vice-Presidentes em conformidade com os 
n.ºs 1-A, 1-B e 1-C.

Or. en
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) seis personalidades independentes, 
das quais cada AES deve nomear duas; as 
personalidades nomeadas não devem ser 
membros das AES e devem ser escolhidas
com base na sua competência geral e 
empenhamento relativamente à União, 
bem como em função dos seus 
antecedentes diversos no meio académico 
ou no sector privado, nomeadamente nas 
pequenas e médias empresas, nos 
sindicatos ou como fornecedores ou 
consumidores de serviços financeiros; 
aquando da nomeação, as AES devem 
ainda indicar a pessoa designada para 
exercer funções no Comité Director; as 
pessoas nomeadas devem ser confirmadas 
pelos outros membros do Conselho Geral 
com direito a voto; no desempenho das 
suas responsabilidades, as pessoas 
nomeadas não devem solicitar ou aceitar 
instruções de qualquer governo, 
instituição, órgão, organismo, entidade 
pública ou privada; devem abster-se de 
toda e qualquer acção que seja 
incompatível com os seus deveres ou com
o exercício das suas funções. 

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São membros do Conselho Geral sem 
direito de voto:

2. É membro do Conselho Geral sem 
direito de voto, por cada Estado-Membro, 
um representante de alto nível da 
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autoridade nacional de supervisão 
designada pelo Estado-Membro para 
tratar todos os pontos da ordem de 
trabalhos.

a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes;
b) o Presidente do Comité Económico e 
Financeiro.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a ordem de trabalhos de uma 
reunião incluir pontos da competência de 
diversas autoridades nacionais de 
supervisão no mesmo Estado-Membro, o 
respectivo representante de alto nível 
participará apenas na discussão sobre os 
pontos que são da sua competência. 

Suprimido

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do Conselho Geral do 
CERS e quaisquer outras pessoas que 
trabalham ou trabalharam para ou em 
ligação com o CERS (incluindo o pessoal 
pertinente dos bancos centrais, do Comité 
Técnico Consultivo, das AES e 

1. Os membros do Conselho Geral do 
CERS e quaisquer outras pessoas que 
trabalham ou trabalharam para ou em 
ligação com o CERS (incluindo o pessoal 
pertinente dos bancos centrais, do Comité 
Científico Consultivo, das AES e 
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autoridades nacionais de supervisão 
competentes dos Estados-Membros) são 
instados a não divulgar quaisquer 
informações cobertas pelo sigilo 
profissional, mesmo após a cessação das 
suas funções.

autoridades nacionais de supervisão 
competentes dos Estados-Membros) são 
instados a não divulgar quaisquer 
informações cobertas pelo sigilo 
profissional, mesmo após a cessação das 
suas funções.

Or. en

Alteração 48

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.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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.

Or. en
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada membro do Conselho Geral com 
direito de voto dispõe de um voto.

1. O Conselho Geral tenta obter um 
consenso. Em circunstâncias 
excepcionais em que não possa ser obtido 
um consenso, cada membro do Conselho 
Geral com direito de voto dispõe de um 
voto.

Qualquer membro do Conselho Geral 
com direito de voto pode solicitar, em 
qualquer momento, uma votação sobre 
um projecto de alerta de risco ou um 
projecto de recomendação.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 2, é necessária 
uma maioria qualificada de dois terços 
dos votos para publicar um alerta de risco 
ou recomendação.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o Vice-Presidente do CERS; b) o primeiro Vice-Presidente do CERS;
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Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos.

c) outros três membros do Conselho Geral 
que são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE, incluindo o 
Vice-Presidente do BCE, tendo em conta 
o equilíbrio necessário entre os diferentes 
países e assegurando uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros dentro 
e fora da zona euro. São eleitos pelos e 
entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o Presidente da Autoridade Bancária 
Europeia;

e) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (bancária);

Or. en



PR\803994PT.doc 33/51 PE438.496v01-00

PT

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares;

f) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (seguros e pensões 
complementares);

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados;

g) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (valores mobiliários e 
mercados);

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o Presidente do Comité Económico e 
Financeiro.

h) três das seis personalidades 
independentes referidas na alínea f-A) do 
n.º 1 do artigo 6.º. 

Or. en
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Comité Técnico Consultivo Comité Científico Consultivo

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

1. O Comité Científico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um representante de cada banco 
central nacional e um representante do 
BCE;

a) nove peritos com competência 
reconhecida e independência garantida, 
propostos pelo Comité Director, que 
devem representar um vasto leque de 
experiências e qualificações e que devem 
ser aprovados pelo Conselho Geral para 
um mandato renovável de dois anos.

Or. en
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um representante de alto nível por 
Estado-Membro da autoridade nacional 
de supervisão competente;

Suprimido

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão de cada 
Estado-Membro escolhem um 
representante no Comité. Quando a 
ordem de trabalhos de uma reunião 
incluir pontos da competência de diversas 
autoridades nacionais de supervisão no 
mesmo Estado-Membro, o respectivo 
representante participa apenas na 
discussão dos pontos da ordem de 
trabalhos que são da sua competência.

Suprimido

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente do Comité Técnico 
Consultivo é designado pelo Conselho 
Geral na sequência de uma proposta do 
Presidente do Conselho Geral.

2. O Presidente do Comité Científico 
Consultivo é designado pelo Conselho 
Geral na sequência de uma proposta do 
Presidente do Conselho Geral.
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Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O secretariado do CERS apoia os 
trabalhos do Comité Técnico Consultivo e 
o chefe do secretariado participa nas 
reuniões.

4. O secretariado do CERS apoia os 
trabalhos do Comité Científico Consultivo
e o chefe do secretariado participa nas 
reuniões.

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Comité Científico Consultivo 
baseia-se na experiência dos bancos 
centrais nacionais e das autoridades 
nacionais de supervisão, mantendo, em 
especial, uma ligação estreita com os 
grupos de trabalho de peritos do SEBC.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 12 - parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Sempre que necessário, o Comité 
Científico Consultivo organiza consultas 
numa fase precoce com as partes 
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interessadas, como sejam os participantes 
no mercado, as associações de 
consumidores e peritos universitários, de 
um modo aberto e transparente, tendo, 
simultaneamente, em conta o requisito de 
confidencialidade.

Or. en

Alteração 67

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 ou público, 
sobretudo, mas não exclusivamente, dos 
grupos de agentes das AES.

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS faculta às Autoridades 
Europeias de Supervisão as informações 
sobre os riscos sistémicos necessárias para 
a realização das suas tarefas.

1. O CERS faculta a cada Autoridade
Europeia de Supervisão as informações 
sobre os riscos sistémicos necessárias para 
a realização das suas tarefas.

Or. en
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Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As Autoridades Europeias de 
Supervisão, os bancos centrais nacionais e 
os Estados-Membros cooperam 
estreitamente com o CERS e facultam toda 
as informações necessárias para a 
realização das suas tarefas em 
conformidade com a legislação 
comunitária. 

2. As Autoridades Europeias de 
Supervisão, os bancos centrais nacionais e 
todas as autoridades competentes dos
Estados-Membros cooperam estreitamente, 
em conformidade com o disposto no n.º 1-
B do artigo 1.º, com o CERS e facultam 
toda as informações necessárias para a 
realização das suas tarefas em 
conformidade com a legislação 
comunitária. Tal é de aplicação sem 
prejuízo do disposto no Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Março de 2009, 
relativo às estatísticas europeias, e no 
Regulamento (CE) n.º 2533/98 do 
Conselho, de 23 de Novembro de 1998, 
relativo à compilação de informação 
estatística pelo Banco Central Europeu.

Or. en

Alteração 70

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 
os dados às autoridades nacionais de 
supervisão, aos bancos centrais nacionais 
ou a outras autoridades dos Estados-

3. A pedido do CERS, as Autoridades 
Europeias de Supervisão fornecem
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, em 
todo o caso nos 60 dias subsequentes à 
data do pedido, as autoridades nacionais de 
supervisão, os bancos centrais nacionais ou 
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Membros. outras autoridades dos Estados-Membros 
fornecem os dados a pedido do CERS.

Or. en

Alteração 71

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. 

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se as informações não forem 
disponibilizadas, ou em caso de 
emergência, o Conselho Geral do CERS 
pode solicitar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho que ajam de modo 
apropriado.

Or. en



PE438.496v01-00 40/51 PR\803994PT.doc

PT

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de solicitar as informações em 
conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido.

5. O CERS pode solicitar informações a 
uma empresa que realize investimentos 
financeiros ou exerça actividades de 
negociação por sua própria conta, mas 
que não seja abrangida pelo Regulamento 
(UE) n.º xx/2010 [(EBA)], pelo 
Regulamento (UE) n.º xx/2009[ESMA] ou 
pelo Regulamento (UE) n.ºxx 
2009[EIOPA]. O CERS informa a 
Comissão e consulta o departamento da 
administração pública central incumbido 
da legislação relativa à supervisão das 
instituições financeiras do Estado-
Membro visado para assegurar a 
proporcionalidade do pedido.

Or. en

Alteração 74

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. 

Or. en
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Alteração 75

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 
Autoridades Europeias de Supervisão. 

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 
nacionais de supervisão, às Autoridades 
Europeias de Supervisão. 

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer membro do Conselho Geral 
pode solicitar, em qualquer momento, 
uma votação sobre um projecto de alerta 
de risco ou um projecto de recomendação.

4. A fim de fomentar a sensibilização para 
os riscos na economia europeia, bem 
como de definir o grau de prioridade 
desses riscos, o CERS elabora, em estreita 
cooperação com o SESF, um sistema de 
códigos de cor que corresponda a 
situações de diferentes níveis de risco. 
Uma vez definidos os critérios dessa 
classificação, os seus alertas de risco e 
recomendações indicarão, numa base 
casuística, e se necessário, em que 
categoria se inscreve o risco.

Or. en
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
Actuação em situações de emergência

1. Quando circunstâncias adversas 
ameacem comprometer gravemente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade 
global ou parcial do sistema financeiro na 
União Europeia, o CERS pode emitir, em 
conformidade com o n.º 2, alínea b), do 
artigo 3.º, por sua própria iniciativa ou a 
pedido de uma AES, do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, 
alertas de risco, que declarem a existência 
de uma situação de emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 78

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 

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 
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pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

Conselho e, sempre que pertinente, as 
Autoridades Europeias de Supervisão são 
disso informados.

Or. en

Alteração 79

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 os destinatários, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e, 
sempre que pertinente, as Autoridades 
Europeias de Supervisão em causa.

Or. en

Alteração 80

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 
recomendação justificado a sua inacção, 
o Parlamento Europeu pode, após 
consulta do CERS e do Conselho, 
convidar os destinatários a ser 
interrogados pela sua comissão 
competente.

Or. en



PE438.496v01-00 44/51 PR\803994PT.doc

PT

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho Geral do CERS decide, caso 
a caso, se um alerta de risco ou 
recomendação deve ser publicado. Em 
derrogação do artigo 10.°, n.º 2, é 
necessária uma maioria qualificada de dois 
terços dos votos para publicar um alerta de 
risco ou recomendação.

1. Em conformidade com o n.º 3-A do 
artigo 10.º, o Conselho Geral do CERS 
decide, caso a caso, se um alerta de risco 
ou recomendação deve ser publicado. Em 
derrogação do artigo 10.°, n.º 2, é 
necessária uma maioria qualificada de dois 
terços dos votos para publicar um alerta de 
risco ou recomendação.

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Conselho e as Autoridades 
Europeias de Supervisão, tomarão todas as 
medidas necessárias para a protecção da 
sua natureza confidencial. O Presidente e o 
Conselho podem decidir não comunicar um 
alerta de risco ou recomendação aos outros 
membros do Conselho.

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Parlamento Europeu, o Conselho 
e as Autoridades Europeias de Supervisão, 
tomarão todas as medidas necessárias para 
a protecção da sua natureza confidencial. O 
Presidente e o Conselho podem decidir não 
comunicar um alerta de risco ou 
recomendação aos outros membros do 
Conselho.

Or. en
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de relatar Obrigação de prestar conta e de relatar

Or. en

Alteração 84

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.

Or. en

Alteração 85

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.

Or. en
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Alteração 86

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.

Or. en

Alteração 87

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.

Or. en

Alteração 88

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:
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- 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.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Parlamento Europeu convidou a Comissão por diversas ocasiões, desde o ano 2000, a 
apresentar propostas ambiciosas tendentes a garantir a estabilidade dos mercados financeiros 
da União Europeia, bem como a tirar partido do lançamento do euro1. 

A gravidade da crise financeira, económica e social que se abateu sobre a União Europeia 
ilustra claramente a insuficiência dos actuais sistemas. Será que esta crise – a mais grave que 
o mundo conheceu desde 1929 – não é ainda, de facto, razão suficiente para dotarmos, 
finalmente, a UE de uma verdadeira supervisão financeira?

O Parlamento Europeu tem consciência das suas responsabilidades. Os cidadãos europeus 
esperam a adopção de medidas firmes. O desemprego aumentou drasticamente. É crescente o 
número de empresas, sobretudo de pequenas e médias empresas, que abrem falência. Os 
défices públicos e a dívida pública registam um aumento preocupante. Certas operações de 
salvamento de bancos serão uma pesada carga para os contribuintes. Não podemos fracassar, 
porquanto a maioria dos Estados-Membros não disporia de meios para fazer face a uma nova 
crise da mesma amplitude. Se é impossível eliminar completamente as crises, cumpre-nos, 
pelo menos, tentar preveni-las e limitar os seus efeitos negativos.

Num relatório publicado em 25 de Fevereiro de 2009, o grupo de trabalho mandatado pela 
Comissão e presidido por Jacques de Larosière preconizou a criação de um novo organismo 
que, sob a tutela do Banco Central Europeu (BCE), seria responsável pela supervisão macro-
económica, bem como de três autoridades de supervisão micro-económica investidas de 
poderes vinculativos. A Comissão e o Conselho Europeu avalizaram a orientação geral do 
referido relatório. 

Assim, o Parlamento Europeu á agora chamado a pronunciar-se sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à supervisão macroprudencial 
comunitária do sistema financeiro e que cria um Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) 
O Colégio adoptou igualmente três outros textos que instituem três autoridades responsáveis 
pela supervisão dos bancos, das companhias de seguros e dos mercados. Os relatores deste 
“pacote” trabalharam num regime de estreita colaboração, a fim de preservar a coerência do 
conjunto.

Objectivos

Criar um sistema de supervisão eficaz sem impedir o financiamento da economia

O primeiro objectivo deste corpus juri consiste em criar condições que permitam um 
financiamento estável da economia, de molde a assegurar o crescimento sustentável e o 

                                               
1

- Vide Relatório Garcia-Margallo Y Marfil  sobre a Comunicação da Comissão - Aplicação de um enquadramento para os 
mercados financeiros. Vide igualmente os seguintes relatórios: Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès sobre as 
agências de notação de risco e Skinner (Solvency II)
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emprego. Nos próximos anos, a conversão das nossas economias em modelos de crescimento 
mais respeitadores do clima exigirá esforços cada vez mais inovadores e, para o efeito, a 
mobilização de um substancial volume de capitais. Ao financiar a economia real, o sector 
financeiro contribui para a criação de riqueza. Trata-se de supervisionar as suas actividades, e 
não de as entravar. 

Salvaguardar o mercado único  

O segundo objectivo consiste em salvaguardar a unidade do Mercado único europeu.  Ou a 
União Europeia é dotada de meios que lhe permitam garantir doravante, a nível europeu, uma 
supervisão financeira de qualidade, ou assistir-se-á a uma fragmentação do mercado único. 
Tal anularia décadas de trabalho com vista à abolição de fronteiras e ao levantamento de 
entraves às trocas comerciais, bem como o facto de a integração económica europeia ter 
também contribuído consideravelmente para a criação de emprego e a preservação do 
crescimento. 

No momento em que o Presidente José Manuel Durão Barroso, tal como Michel Barnier, 
Comissário designado, pretendem fazer do relançamento do mercado único um objectivo 
estratégico da nova Comissão, confiando a Mário Monti uma missão neste domínio, a 
fragmentação do mercado dos serviços financeiros constituiria uma contradição. O relator 
subscreve esta lógica, que, como no relatório de Larosière, confere resolutamente o primado 
ao interesse geral europeu a longo prazo sobre o mais pequeno denominador comum entre os 
Estados-Membros.  

Permitir à União Europeia a manutenção do seu estatuto

A UE deve assumir plenamente as suas responsabilidades mundiais. O G20, o FMI e o 
Conselho de Estabilidade Financeira salientaram a necessidade de lutar contra os riscos 
sistémicos e de melhorar a supervisão das entidades cujas actividades transfronteiriças se 
subtraem, em parte, às autoridades nacionais de supervisão. Se não queremos sofrer as 
consequências de escolhas feitas por terceiros, se pretendemos defender o euro e as outras 
moedas europeias, é necessário que a UE mantenha o seu estatuto à escala em que são 
tomadas as decisões, reafirmando o seu apego aos procedimentos multilaterais. Graças à 
criação do CERS e das três autoridades dotadas de poderes vinculativos, a UE estará mais 
habilitada a afirmar os seus valores e a defender os seus interesses. Trata-se de um desafio 
estratégico.  

Garantir a coerência das decisões

A criação do CERS representa uma importante inovação; até à data, ninguém levou a efeito 
uma análise macro-económica a nível europeu, que tenha por finalidade principal avaliar os 
riscos sistémicos. Instaurar uma estreita cooperação entre o CERS e quantos possuam 
informações relevantes (nomeadamente as autoridades nacionais de supervisão e as 
autoridades europeias responsáveis por cada sector) constitui uma prioridade no quadro da 
criação de uma supervisão coerente a nível macro- microprudencial e da coerência nos 
diferentes sectores.  

Opções efectuadas no presente relatório
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O relatório do Grupo de Larosière representa já um compromisso. Afigura-se imperativo não 
o diluir e não esquecer, a coberto de uma melhoria da situação, o sentimento de urgência 
sentido pelos seus autores. Todavia, um ano transcorreu desde a apresentação deste 
documento. Numerosas ideias foram formuladas, nomeadamente pelo próprio Barack Obama, 
ou por ocasião do Fórum Económico Mundial, realizado em Davos.

O relator procedeu a inúmeras consultas. O “pacote” contempla a evolução do debate à escala 
mundial que, designadamente no referente ao sector bancário, se orienta no sentido de uma 
supervisão mais exigente. 

Um presidente claramente identificado, organismos mais abertos à sociedade

O CERS é colocado sob a tutela do Banco Central Europeu; os banqueiros centrais de toda a 
União Europeia são chamados a desempenhar um importante papel, dado serem credores de 
última instância. O CERS não é detentor de poderes vinculativos; em última análise, talvez 
seja necessário que vá mais além. Nesta fase, o seu presidente deve, pelo menos, ser 
claramente identificado e respeitado. Assim sendo, propomos confiar a presidência do CERS 
ao presidente do BCE ex officio, em consonância com o relatório de Larosière. 
Afigura-se difícil, como o sugere a Comissão Europeia, incorrer no risco de o presidente 
eleito do CERS ser o governador de um banco central nacional. O presidente do CERS deve 
agir com total independência, no interesse geral europeu. 

É, por conseguinte, necessário: 

1) aumentar a responsabilidade do CERS perante o Parlamento (transmissão ao Conselho e ao 
Parlamento de alertas de risco e recomendações, com garantias de confidencialidade, 
possibilidade de o Parlamento ouvir uma autoridade que recuse cooperar mau grado a 
existência de um pedido publicitado pelo CERS, e uma maior frequência de audições e 
relatórios).

2) abrir a composição de determinados organismos.  Uma análise baseada em pontos de vista 
mais diversificados facultaria uma melhor prevenção dos riscos. Essa a razão pela qual o 
relator propôs acrescentar aos membros do Conselho Geral e do Comité Director do CERS 
um certo número de personalidades com direito de voto, que oferecem todas as garantias de 
independência e que possuem experiência diversa, ou no sector privado (como sejam, PME, 
prestadores ou utilizadores de serviços financeiros, sindicatos), ou em domínios 
universitários. Foi igualmente criado o lugar de segundo vice-presidente do CERS, a ser 
ocupado, alternadamente, pelo presidente de uma das três autoridades.  

O debate entre banqueiros centrais e supervisores e a “economia real” reforçará a legitimidade 
do CERS. A crise gerou, na opinião pública, uma grande desconfiança face aos organismos de 
supervisão e aos bancos centrais. Um dos reptos deste exercício consiste em restaurar a 
confiança. Tal não constitui uma pequena tarefa.

Um único “sistema” de supervisão agrupado num só lugar

O relatório de Larosière estabelecia um " Sistema Europeu de Supervisores Financeiros” 



PR\803994PT.doc 51/51 PE438.496v01-00

PT

(SESF), concebido como uma rede descentralizada que reagrupa as autoridades nacionais de 
supervisão, as três novas autoridades e os colégios das autoridades de supervisão das grandes 
instituições transfronteiriças. Inspirando-se no sucesso do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais ou no da Rede Europeia da Concorrência, o relator propõe a inclusão do CERS no 
SESF, a fim de assegurar a unidade interna e a coerência externa da supervisão financeira.

Importa estabelecer uma obrigação explícita de lealdade entre os diferentes membros da rede, 
no intuito de garantir um completo intercâmbio de informações. 

Visando a criação de uma cultura comum em matéria de supervisão, o relator propõe a 
reagrupamento de todas as autoridades europeias de supervisão (o CERS e as três autoridades) 
num único lugar - em Frankfurt. Esta proximidade geográfica permite organizar facilmente 
reuniões diárias que não sejam onerosas, gerir um único sistema de recrutamento de pessoal e, 
em caso de crise, reagir com maior rapidez. A eficácia europeia deve prevalecer sobre todas 
as outras considerações, e o futuro deve permanecer em aberto. O facto de os comités 
Lamfalussy estarem dispersos por múltiplas capitais não deve obstar a uma reflexão sobre 
uma estrutura europeia mais rigorosa de que a UE necessita. O relatório de Larosière sugere 
que, no prazo de três anos, se examine se não seria pertinente evoluir para um sistema que se 
apoiasse apenas em duas autoridades, sendo a primeira responsável pelas questões da 
supervisão prudencial (bancos e seguros) e a segunda pelas questões de gestão empresarial e 
de mercado. O relator gostaria que o exame de avaliação seguisse essa direcção. Entretanto, o 
CERS será um participante activo no Comité Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão.

Uma expectativa de excelência global

Sem, obviamente, excluir uma estreita cooperação entre o CERS, por um lado, e os bancos 
centrais e os supervisores, por outro, O CERS é assistido por um comité científico, composto 
por personalidades de renome, recrutadas segundo critérios de excelência. Uma ampla 
componente da eficácia da supervisão financeira europeia repousará na qualidade do pessoal 
nomeado no seio das autoridades e do CERS, nomeadamente o secretariado.

Alertas de risco, recomendações, emergências

O Parlamento recebe alertas de risco e recomendações, que poderão assumir a forma de uma 
declaração de emergência. Um sistema de códigos de cor contribui para assegurar a exactidão 
das informações.

***

As presentes propostas constituem apenas a primeira etapa na via de uma supervisão europeia 
integrada, que continua a ser o nosso grande objectivo. 


