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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Proposta da Comissão relativa ao CERS

A proposta da Comissão faz parte de um pacote destinado a melhorar o quadro de supervisão 
da UE, com base nas recomendações do grupo de Larosière, que visa eliminar as debilidades 
da estrutura de supervisão existente, evidenciadas pela crise actual financeira. 

O CERS deverá, enquanto peça fundamental na estrutura de supervisão integrada a nível da 
UE, contribuir para um melhor funcionamento do mercado interno. O CERS está concebido 
como um órgão europeu inteiramente novo e sem precedentes, não dotado de personalidade 
jurídica. Através do desenvolvimento de uma perspectiva macroprudencial europeia, deverá 
contribuir para resolver o problema da fragmentação da análise de risco individual a nível 
nacional, reforçar a eficácia dos mecanismos de alerta rápido e permitir que as avaliações de 
risco se traduzam em acções concretas por parte das autoridades relevantes.

Nos termos da Proposta da Comissão, o CERS é composto de um Conselho Geral, um Comité 
Director e um Secretariado assegurado pelo Banco Central Europeu. No Conselho Geral têm 
assento todos os governadores dos bancos nacionais. O regulamento que cria o CERS é 
completado por uma decisão do Conselho que confere ao Banco Central Europeu (BCE) a 
tarefa de assegurar o secretariado do CERS.

2. Posição da relatora de parecer:

A relatora de parecer congratula-se com a criação do CERS. A crise mostrou que a supervisão 
microprudencial pelas autoridades nacionais não é, por si só, suficiente para identificar os 
riscos sistémicos e para os neutralizar rapidamente. É importante estabelecer um sistema 
europeu (de supervisão macroprudencial) para acompanhar, avaliar e, se necessário, evitar os 
potenciais riscos para a estabilidade financeira, que possa alertar rapidamente para os riscos 
sistémicos e propor medidas concretas de combate aos mesmos. Deverá ser possível observar 
e avaliar, numa ampla perspectiva, as interacções entre as tendências macroeconómicas e o 
sistema financeiro. Igualmente, convém intensificar a cooperação com o FMI, o Conselho 
para a Estabilidade Financeira e os órgãos competentes de países terceiros. A supervisão de 
riscos sistémicos aumenta a estabilidade dos mercados financeiros, reduz a probabilidade de 
novas crises financeiras, aumentando, assim, a atractividade do mercado financeiro europeu.

A relatora de parecer propõe algumas alterações para clarificar e melhorar a projectada 
estrutura de supervisão. Por princípio, o mandato do CERS deve limitar-se claramente ao 
sector financeiro e não interferir com a política salarial e orçamental. Todos os objectivos da 
UE, como previsto no artigo 3 º do Tratado da União Europeia, devem ser devidamente tidos 
em conta no âmbito da avaliação dos riscos.

A votação no Conselho Geral deve respeitar rigorosamente o princípio "um membro, um 
voto", como previsto no artigo 10.º da proposta da Comissão: não deveria haver qualquer 
ponderação dos votos.  
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Quanto ao Comité Director, a relatora de parecer propõe que o mesmo inclua cinco 
representantes dos bancos centrais nacionais, uma vez que a supervisão macroprudencial 
requer uma representação equilibrada daqueles no Comité Director, de molde a evitar uma 
dominância de não representantes dos bancos de emissão.

No que diz respeito à recolha e troca de informações, estas funções deverão ser exercidas com 
independência, fora da esfera das autoridades nacionais. Deverá pois garantir-se um acesso 
rápido e regular aos dados.

Importa assegurar a maior transparência possível. As análises devem, por norma, ser tornadas 
públicas: a confidencialidade deve ser pormenorizadamente fundamentada e só deve ser 
permitida com base numa decisão especial. Os dados das análises devem ser facultados ao 
público de forma (adequadamente) anónima, o que poderá contribuir para melhorar a 
qualidade das recomendações. 

O Parlamento Europeu deve dispor dos mesmos poderes que o Conselho e a Comissão 
Europeia; em particular, deve poder encomendar análises ao CERS. 

A responsabilidade do CERS deve ser claramente regulamentada. Deve, no entanto, ter-se em 
mente que a presente proposta só prevê recomendações não vinculativas, e que não podem ser 
transferidas funções executivas para o CERS. 

Em suma, o sistema de supervisão proposto é um primeiro passo para atingir o objectivo de 
longo prazo de um sistema europeu de supervisão harmonizado, em que uma autoridade 
central europeia para instituições financeiras e de crédito (ou grupos) financeiros 
transfronteiriços suficientemente importantes para ter implicações sistémicas assume o papel 
de entidade reguladora. No caso dos grupos de instituições de crédito com repercussões 
sistémicas, as autoridades de supervisão europeias devem ser as autoridades competentes, 
enquanto - em conformidade com o princípio da subsidiariedade - as instituições puramente 
nacionais devem ser objecto de supervisão puramente nacional.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comunidade precisa de um órgão 
específico responsável pela supervisão 

(7) A União precisa de um órgão 
específico responsável pela supervisão 
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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.

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 da União. As 
análises do CERS devem restringir-se ao 
sector financeiro e não dizer respeito a 
questões de política salarial ou 
orçamental.

Alteração 2

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) cinco Governadores dos bancos 
centrais nacionais que 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.

Alteração 3

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 decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho, a Comissão e, 
sempre que pertinente, as Autoridades 
Europeias de Supervisão em causa.
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Alteração 4

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 Conselho, do 
Parlamento Europeu ou da Comissão.
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