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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os procedimentos de controlo orçamental e económico dos Estados-Membros que devem 
permitir à União Europeia e à zona euro enfrentar a crise económica e financeira despoletada 
em 2008, devem ser adotados com uma visão ampla dos problemas económicos e sociais que 
esta crise provocou.

A degradação da situação financeira mundial conduziu a uma desaceleração acentuada do 
crescimento na União e a graves dificuldades orçamentais nos Estados-Membros. Porém, 
sendo certo que uma das soluções para esses desafios reside na coordenação das políticas 
económicas e sociais entre os Estados, importa igualmente assegurar que essa coordenação 
respeite uma série de princípios:

– As medidas não podem estar exclusivamente focalizadas na situação orçamental dos 
Estados, devendo também contemplar os investimentos no mercado do emprego e a 
melhoria da situação social. O investimento público em formação ou investigação, 
destinado a aumentar a competitividade do Estado ou a instaurar um sistema de proteção 
social eficaz com mínimos sociais que permitam combater a pobreza e sustentar o 
consumo interno, e, dessa forma, melhor enfrentar a crise, deve ser encarado de forma 
positiva;

– As políticas adotadas devem ser coerentes com os princípios democráticos da União. O 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, composto por representantes eleitos, 
devem ser plena e regularmente informados, tal como a Comissão ou o Conselho;

– As políticas não podem atentar contra os princípios nacionais e europeus do diálogo 
social.  Os direitos fundamentais de negociação coletiva e de greve não podem ser postos 
em causa pelas reformas estruturais e do mercado laboral preconizadas pelos 
Estados-Membros.

– Na coordenação das políticas, devem ser tidos em conta os objetivos e os textos 
fundamentais da União. As medidas para a consecução dos objetivos da estratégia UE 
2020 em matéria de taxas de emprego ou de luta contra a pobreza e o respeito da cláusula 
social horizontal do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia participam na 
recuperação económica da União Europeia.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise mundial sem precedentes dos 
últimos três anos prejudicou gravemente o 
crescimento económico e a estabilidade 
financeira e originou uma acentuada 
deterioração do défice público e do 
endividamento dos Estados-Membros, o 
que fez com que alguns deles tivessem de 
procurar assistência financeira fora do 
quadro da União.

(1) A crise mundial sem precedentes e a 
recessão económica dos últimos três anos
prejudicaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e
originaram uma acentuada deterioração
das condições financeiras, económicas e 
sociais, bem como do défice público e do 
endividamento dos Estados-Membros, o 
que fez com que alguns deles tivessem de 
procurar assistência financeira fora do 
quadro da União.

Or. fr

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Apesar de alguns sinais positivos de 
recuperação em 2009, o relançamento do 
emprego foi demasiado inconsequente 
para reduzir de forma estável a elevada 
taxa de desemprego. O período médio de 
desemprego aumentou e o desemprego 
dos jovens agravou-se em muitos Estados-
Membros. No outono de 2011, a Comissão 
reviu sensivelmente para baixo as suas 
previsões de crescimento económico para
2012, reduzindo a percentagem 
inicialmente prevista de 1,25 para 0,5% 
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na UE e na zona euro. Espera-se, por 
conseguinte, uma paragem do 
crescimento do emprego em 2012.

Or. fr

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Enquanto foram tomadas medidas 
para atenuar os efeitos negativos da crise 
financeira, continua a fazer-se 
amplamente sentir o impacto desta crise 
sobre a economia real, o mercado de 
trabalho e o bem-estar dos cidadãos.

Or. fr

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na definição e execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um elevado nível de 
emprego, com a garantia de uma proteção 
social adequada, com a luta contra a 
exclusão social e com um elevado nível de 
ensino, de formação e de proteção da 
saúde humana.

Or. fr
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Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Convém consagrar no direito da União 
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 
condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira. A 
integração económica e financeira dos 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro 
exige uma supervisão reforçada, a fim de 
evitar que as dificuldades de um Estado-
Membro respeitantes à sua estabilidade 
financeira contagiem o resto da área do 
euro.

(2) Convém consagrar no direito da União 
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 
condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira, 
juntamente com incentivos para promover 
o crescimento, o emprego e o progresso 
social. A integração económica e 
financeira dos Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro exige uma supervisão 
reforçada, a fim de evitar que as 
dificuldades de um Estado-Membro 
respeitantes à sua estabilidade financeira 
contagiem o resto da área do euro.

Or. fr

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de assegurar o seu rápido 
regresso a uma situação normal e proteger 
os outros Estados-Membros da área do 
euro dos eventuais efeitos negativos. Esta 
supervisão reforçada deverá incluir um 
maior acesso às informações necessárias à 
estreita fiscalização da situação económica, 
orçamental e financeira e a apresentação
de relatórios regulares ao Comité 
Económico e Financeiro (CEF) ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito. As mesmas regras de supervisão 

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de assegurar o seu rápido 
regresso a uma situação normal e proteger 
os outros Estados-Membros da área do 
euro dos eventuais efeitos negativos. Esta 
supervisão reforçada deverá incluir um 
maior acesso às informações necessárias à 
estreita fiscalização da situação económica,
social, do emprego, orçamental e 
financeira, bem como a elaboração de um 
relatório periódico ao Comité Económico 
e Financeiro (CEF), ao Comité do 
Emprego (EMCO) e ao Comité da 
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deverão ser aplicáveis aos 
Estados-Membros que solicitem assistência 
a título preventivo ao Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira (FEEF), ao 
Mecanismo Europeu de Estabilidade
(MEE), ao Fundo Monetário Internacional
(FMI) ou a outra instituição financeira 
internacional.

Proteção Social (CPS) ou ao subcomité 
que estes venham a designar para o efeito. 
As mesmas regras de supervisão deverão 
ser aplicáveis aos Estados-Membros que 
solicitem assistência a título preventivo ao 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
(FEEF), ao Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou a outra instituição 
financeira internacional.

Or. fr

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve-se reforçar de forma significativa 
a supervisão da situação económica e 
orçamental dos Estados-Membros sujeitos 
a um programa de ajustamento 
macroeconómico. Devido ao caráter 
exaustivo deste tipo de programa, os 
demais processos de supervisão económica 
e orçamental devem ser suspensos durante 
o período de vigência do programa de 
ajustamento macroeconómico, a fim de 
evitar uma duplicação das obrigações de 
apresentação de informações.

(5) Deve-se reforçar de forma significativa 
a supervisão da situação económica e
social, orçamental e de emprego dos 
Estados-Membros sujeitos a um programa 
de ajustamento macroeconómico. Devido 
ao caráter exaustivo deste tipo de 
programa, os demais processos de 
supervisão económica e orçamental devem 
ser suspensos durante o período de 
vigência do programa de ajustamento 
macroeconómico, a fim de evitar uma 
duplicação das obrigações de apresentação 
de informações.

Or. fr

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser estabelecidas regras para 
melhorar o diálogo entre as instituições da 
União, em particular o Parlamento 

(6) Devem ser estabelecidas regras para 
melhorar o diálogo entre as instituições da 
União, em particular o Parlamento 



PE480.648v01-00 8/16 PA\890107PT.doc

PT

Europeu, o Conselho e a Comissão, e 
garantir maior transparência e 
responsabilização.

Europeu, o Conselho e a Comissão, bem 
como o diálogo entre as instituições da 
União e os parceiros sociais, e garantir 
maior transparência e responsabilização.

Or. fr

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento acarretaria 
também a suspensão dos pagamentos ou 
autorizações dos fundos da União prevista 
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento 
(UE) n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

(7) Os Estados-Membros que 
experimentam ou correm o risco de 
experimentar sérias dificuldades em 
termos da sua estabilidade financeira e/ou 
que beneficiam ou poderão vir a 
beneficiar de assistência financeira, 
dependem da solidariedade europeia. Os 
fundos estruturais europeus e o Fundo de 
Coesão podem dar um contributo 
essencial para garantir que, mesmo em 
caso de restrições financeiras, sejam 
feitos investimentos para atingir os 
objetivos de crescimento da União e da 
estratégia para o emprego. Um projeto de 
programa de adaptação poderia, portanto, 
ser acompanhado por um pedido do 
Estado-Membro em causa para beneficiar 
de um aumento momentâneo dos 
pagamentos ou dos pagamentos do saldo 
final dos fundos estruturais e do Fundo 
de Coesão,

Or. fr

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação do presente regulamento 
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está conforme com o n.º 3 do artigo 153.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. As decisões tomadas ao 
abrigo do presente regulamento devem 
respeitar o princípio da subsidiariedade, o 
diálogo social e as competências dos 
Estados-Membros e dos parceiros sociais 
em matéria de formação dos salários e de 
pagamento de pensões.

Or. fr

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Comunicar à Comissão, ao BCE e à 
Autoridade Bancária Europeia (ABE), com 
a periodicidade requerida, informações 
decompostas sobre a situação financeira 
das instituições financeiras sob supervisão 
das autoridades nacionais de supervisão;

(a) Comunicar ao Parlamento Europeu, à 
Comissão, ao BCE e à Autoridade 
Bancária Europeia (ABE), com a 
periodicidade requerida, informações 
decompostas sobre a situação financeira 
das instituições financeiras sob supervisão 
das autoridades nacionais de supervisão;

Or. fr

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Comunicar ao Parlamento 
Europeu, à Comissão e aos parlamentos 
nacionais informações desagregadas 
sobre a situação do emprego e a situação 
social, em particular sobre a recente 
evolução do mercado de trabalho e a 
repartição de rendimentos;

Or. fr
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Comunicar ao Parlamento 
Europeu, à Comissão e aos parlamentos 
nacionais informações relativas ao 
investimento público destinado ao 
cumprimento dos objetivos de crescimento 
da União e da estratégia para o emprego.

Or. fr

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão, a fim de verificar os progressos 
registados na execução das medidas 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3. Deve comunicar 
trimestralmente as suas conclusões ao 
Comité Económico e Financeiro (CEF) -
ou o subcomité que este venha a designar 
para o efeito - e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de novas medidas. Estas 
missões de avaliação devem substituir o 
controlo «in loco» previsto no artigo 10.°-
A, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1467/97.

4. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão, a fim de verificar os progressos 
registados na execução das medidas 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3. Deve comunicar 
trimestralmente as suas conclusões ao 
Comité Económico e Financeiro (CEF), ao 
Comité do Emprego (EMCO) e ao Comité 
da Proteção Social (CPS) - ou ao
subcomité que estes últimos venham a 
designar para o efeito - e avaliar, 
nomeadamente, a necessidade de novas 
medidas. Estas missões de avaliação 
devem substituir o controlo «in loco» 
previsto no artigo 10.°-A, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97.

Or. fr
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Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir 
tornar pública essa recomendação.

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira, económica e social do Estado-
Membro em causa tiver efeitos prejudiciais 
significativos na estabilidade financeira, 
económica e social da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir 
tornar pública essa recomendação.

Or. fr

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em causa a participar numa troca de 
opiniões;

(a) A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em causa e os parceiros sociais a participar 
numa troca de opiniões;

Or. fr

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar da assistência financeira de um 

Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar da assistência financeira de um 
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ou vários outros Estados-Membros, do 
FEEF, do MEE, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou de outra instituição 
fora do quadro da União deve 
imediatamente informar da sua intenção o 
Conselho, a Comissão e o BCE. O CEF, ou 
o subcomité que este venha a designar para 
o efeito, procederá a um debate sobre o 
pedido previsto, após ter recebido uma 
avaliação da Comissão.

ou vários outros Estados-Membros, do 
FEEF, do MEE, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou de outra instituição 
fora do quadro da União deve 
imediatamente informar da sua intenção o 
Conselho, a Comissão e o BCE. O CEF, o 
EMCO e o CPS, ou o subcomité que estes 
últimos venham a designar para o efeito,
examinam o pedido previsto, após ter 
recebido uma avaliação da Comissão.

Or. fr

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise da sustentabilidade da dívida 
pública do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente da capacidade do 
Estado-Membro para reembolsar a 
assistência financeira pretendida, e 
transmiti-la ao CEF ou ao subcomité que
este venha a designar para o efeito.

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE, a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise da sustentabilidade da dívida 
pública do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente da capacidade do 
Estado-Membro para reembolsar a 
assistência financeira pretendida,
cumprindo simultaneamente os objetivos 
fixados em matéria de crescimento da 
União e da estratégia para o emprego, e
transmiti-la ao CEF, ao EMCO e ao CPS
ou ao subcomité que estes últimos venham
a designar para o efeito.

Or. fr

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 1. Um Estado-Membro que beneficie de 
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assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e social, financeira e 
de emprego sã e sustentável e restaurar a 
sua capacidade de se financiar 
integralmente nos mercados financeiros.
Sem prejuízo da aplicação do artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, dos objetivos de crescimento da 
União e da estratégia para o emprego, o
projeto de programa de ajustamento terá 
devidamente em conta as recomendações 
vigentes dirigidas ao Estado-Membro em 
causa nos termos dos artigos 121.º, 126.º 
e/ou 148.º do Tratado, bem como as 
medidas tomadas para as cumprir, visando 
simultaneamente alargar, reforçar e 
aprofundar as medidas necessárias. Um 
projeto de programa de adaptação 
poderia, portanto, ser acompanhado por 
um pedido do Estado-Membro em causa 
para beneficiar de um aumento 
momentâneo dos pagamentos ou dos 
pagamentos do saldo final dos fundos 
estruturais e do Fundo de Coesão.

Or. fr

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve fiscalizar os progressos 
registados na execução do programa de 
ajustamento e informar trimestralmente o 
CEF ou o subcomité que este venha a 
designar para o efeito. O Estado-Membro 
em causa deve cooperar plenamente com a 
Comissão. Deve, nomeadamente, fornecer 

3. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve fiscalizar os progressos 
registados na execução do programa de 
ajustamento e informar trimestralmente o 
CEF, o EMCO e o CPS, ou o subcomité 
que estes últimos venham a designar para 
o efeito. O Estado-Membro em causa deve 
cooperar plenamente com a Comissão.
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à Comissão todas as informações que esta 
considere necessárias para o 
acompanhamento do programa. É aplicável 
o disposto no artigo 3.º, n.º 3.

Deve, nomeadamente, fornecer à Comissão 
todas as informações que esta considere 
necessárias para o acompanhamento do 
programa. É aplicável o disposto no artigo 
3.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em questão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento.

7. A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em questão e os parceiros sociais a 
participar numa troca de opiniões sobre os 
progressos realizados na execução do 
programa de ajustamento e as suas 
consequências.

Or. fr

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Parlamento do Estado-Membro em 
causa pode convidar representantes da 
Comissão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento.

8. O Parlamento do Estado-Membro em 
causa pode convidar representantes da 
Comissão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento e as 
suas consequências.

Or. fr

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Compatibilidade com os objetivos de 
crescimento e de emprego da União

A implementação dos programas de 
adaptação macroeconómicos no quadro 
do presente regulamento não deve 
permitir que um Estado-Membro não 
cumpra as suas obrigações em matéria de 
crescimento da União e de estratégia para
o emprego, nem ignorar ou negligenciar o 
seu dever geral de promover um elevado 
nível de emprego, de garantir uma 
proteção social adequada e de combater a 
exclusão social, em conformidade com o 
artigo 9 º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Or. fr

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
Compatibilidade com os direitos de 

negociação e de ação coletiva
 Em conformidade com o direito da União 
e as legislações e práticas nacionais, os 
programas de adaptação 
macroeconómicos implementados no 
quadro do presente regulamento não 
interferem com os direitos dos 
trabalhadores e empregadores, ou das 
respetivas organizações, de negociar e 
assinar convenções coletivas nos níveis 
apropriados e, em caso de litígio, com o 
direito de estes desencadearem uma ação 
coletiva para defender os seus interesses, 
incluindo a greve.
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Or. fr

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão pós-programa para avaliar a sua 
situação económica, orçamental e 
financeira. A Comissão deve transmitir 
semestralmente as suas conclusões ao CEF, 
ou ao subcomité que este venha a designar 
para o efeito, e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de medidas corretivas.

3. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão pós-programa para avaliar a sua 
situação económica, orçamental e 
financeira. A Comissão deve transmitir 
semestralmente as suas conclusões ao CEF,
ao EMCO e ao CPS, ou ao subcomité que
estes últimos venham a designar para o 
efeito, e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de medidas corretivas.

Or. fr


