
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 18 lutego 2014 r. 

zatwierdzająca aktualizację programu dostosowań makroekonomicznych Portugalii 

(2014/196/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotknię
tymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (1), w szczególności jego 
art. 7 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) nr 472/2013 ma zastosowanie do państw członkowskich, które w dniu jego wejścia w życie 
otrzymywały już pomoc finansową, w tym z europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej lub Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej. 

(2)  W rozporządzeniu (UE) nr 472/2013 ustanowiono przepisy dotyczące zatwierdzania programów dostosowań 
makroekonomicznych dla państw członkowskich otrzymujących taką pomoc finansową, które to przepisy muszą 
być stosowane łącznie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010 (2) ustanawiającym europejski mechanizm 
stabilizacji finansowej, w przypadku gdy dane państwo członkowskie otrzymuje pomoc zarówno z europejskiego 
mechanizmu stabilizacji finansowej, jak i z innych źródeł. 

(3)  Portugalii przyznano pomoc finansową zarówno z europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, decyzją 
wykonawczą 2011/344/UE (3), jak i z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej. 

(4) Dla zachowania spójności aktualizacja programu dostosowań makroekonomicznych Portugalii na mocy rozporzą
dzenia (UE) nr 472/2013 powinna zostać zatwierdzona poprzez odniesienie do odpowiednich przepisów decyzji 
wykonawczej 2011/344/UE. 

(5)  Zgodnie z art. 3 ust. 10 decyzji wykonawczej 2011/344/UE Komisja, wraz z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym i we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, dokonała dziesiątego przeglądu postępów 
poczynionych przez władze Portugalii we wdrażaniu uzgodnionych środków, zgodnie z programem dostosowań 
makroekonomicznych, a także skuteczności tych środków i ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. 
W wyniku tego przeglądu stwierdzono, że konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian do istniejącego 
programu dostosowań makroekonomicznych. 

(6)  Zmiany te zostały określone w odpowiednich przepisach decyzji wykonawczej 2011/344/UE zmienionej decyzją 
wykonawczą Rady 2014/197/UE z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 2011/344/UE 
w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii (4), 

10.4.2014 L 107/59 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej 

(Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1). 
(3) Decyzja wykonawcza Rady 2011/344/UE z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii (Dz.U. L 159 

z 17.6.2011, s. 88). 
(4) Zob. s. 61 niniejszego Dziennika Urzędowego. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Środki określone w art. 3 ust. 8 i 9 decyzji wykonawczej 2011/344/UE, które mają zostać przyjęte przez Portugalię 
w ramach jej programu dostosowań makroekonomicznych, zostają niniejszym zatwierdzone. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. STOURNARAS 

Przewodniczący  
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