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FINANSINIŲ PASLAUGŲ POLITIKA

Finansinės paslaugos yra esminė ES pastangų sukurti ES vidaus rinką, kurioje
užtikrinamas laisvas paslaugų ir kapitalo judėjimas, dalis. Pasiektą integracijos
pažangą galima suskirstyti į šiuos etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių
pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių
suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4)
bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1993–2007 m.) ir
5) pasaulinė finansų krizė ir reforma po krizės (nuo 2007 m.). Skaitmeninė ir žalioji
pertvarka suteikė papildomų galimybių ir sukėlė iššūkių finansinių paslaugų politikai.
Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kyla naujų sunkumų, kurie gali turėti įtakos
finansinių paslaugų sektoriui ES ir už jos ribų.

TEISINIS PAGRINDAS

Finansinių paslaugų direktyvų ir reglamentų teisinį pagrindą sudaro Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnis (įsisteigimo laisvė), 56 straipsnis (laisvė teikti
paslaugas), 63 straipsnis (laisvas kapitalo judėjimas) ir 114 straipsnis (teisės aktų,
reglamentuojančių vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, suderinimas).

SVARBIAUSI ORIENTYRAI SIEKIANT INTEGRUOTOS ES FINANSŲ
RINKOS

A. Ankstyvos pastangos pašalinti patekimo į rinką kliūtis (1957–1973 m.)
Ankstyvos pastangos integruoti valstybių narių finansų sistemas buvo grindžiamos
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principais, prireikus koordinuojant teisės
aktų ir politikos priemonių taikymą.
1957 m. pasirašyta Romos sutartimi sukurta bendroji rinka ir panaikintos kliūtys
laisvam asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui tarp valstybių narių. 61 straipsnio 2
dalyje teigiama, kad „bankų ir draudimo paslaugų, susijusių su kapitalo judėjimu,
liberalizavimas turi būti vykdomas laipsniškai liberalizuojant kapitalo judėjimą“.
63 straipsniu Tarybai suteikti įgaliojimai parengti programą dėl esamų apribojimų, kurie
užkerta kelią tokiam liberalizavimui, panaikinimo.
1962 m. Taryba priėmė bendrąsias laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės
apribojimų panaikinimo programas. Siekdama įgyvendinti šias programas, 1964–
1973 m. Taryba priėmė keletą direktyvų draudimo ir bankininkystės srityse.
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B. Nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.)
Valstybių narių teisės aktų, reglamentų ir administracinių nuostatų derinimo procesas
prasidėjo visų pirma priėmus tris Tarybos direktyvas: 1973 m. pirmąją Ne gyvybės
draudimo direktyvą (73/239/EEB), 1977 m. pirmąją Bankininkystės direktyvą (77/780/
EEB) ir 1979 m. pirmąją Gyvybės draudimo direktyvą (79/267/EEB).
C. Vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.)
1985 m. birželio mėn. Komisija paskelbė baltąją knygą[1], kurioje išdėstė aiškią ES
vidaus rinkos sukūrimo iki 1992 m. pabaigos programą ir tvarkaraštį. Į ją įtrauktas
specialus skyrius dėl finansinių paslaugų (101–107 dalys), kuris prasideda teiginiu,
„kad su kapitalo judėjimo liberalizavimu susijęs finansinių paslaugų liberalizavimas
yra svarbus žingsnis Bendrijos finansinės integracijos ir vidaus rinkos plėtros link“.
Pasiūlytas suderinimas buvo pagrįstas vienos banko licencijos, tarpusavio pripažinimo
ir buveinės šalies kontrolės principais. 1987 m. Suvestiniu Europos aktu pirminėje ES
teisėje buvo įtvirtintas 1985 m. baltojoje knygoje nustatytas tikslas. Jame nustatyta tiksli
vidaus rinkos sukūrimo data – 1992 m. gruodžio 31 d.
D. Bendros valiutos zonos sukūrimas (1993–2007 m.)
1993 m. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi buvo padėtas pagrindas bendros valiutos –
euro – sukūrimui[2]. Paskatinta euro įvedimo ir jo sukelto postūmio spręsti klausimą dėl
tebesančio ES finansų rinkų susiskaidymo 1999 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė
Finansinių paslaugų veiksmų planą[3]. Plane numatytos 42 teisėkūros ir ne teisėkūros
priemonės, kurias reikėjo įgyvendinti iki 2004 m.
2000 m. liepos mėn. Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN) įsteigė Europos
vertybinių popierių rinkų reguliavimo ekspertų komitetą, kuriam pirmininkavo Alexandre
Lamfalussy. 2001 m. vasario mėn. paskelbtoje galutinėje komiteto ataskaitoje pateiktas
ES finansų rinkos būklės įvertinimas ir keletas rekomendacijų. Nustatyta, kad tuometinė
ES institucinė sistema buvo „pernelyg lėta, nelanksti, sudėtinga ir nepritaikyta prie
pasaulinių finansų rinkų pokyčių tempo“. Ataskaitoje pasiūlytas vėliau „Lamfalussy
procesu“ pavadintas keturių lygmenų teisėkūros metodas, pirmiausia naudotas tik
vertybinių popierių teisės aktams, bet vėliau pradėtas taikyti ir kitose finansinių
paslaugų teisėkūros srityse.
Finansinių paslaugų veiksmų planas buvo iš esmės įgyvendintas iki 2004 m. termino –
priimtos 39 iš 42 priemonių, o kai kurios net viršijo iš pradžių numatytus reikalavimus.
2005 m. priimtos dar dvi priemonės ir liko nepriimta tik 14-oji bendrovių teisės direktyva
dėl tarpvalstybinio bendrovių būstinių perkėlimo.
E. Pasaulinė finansų krizė ir reforma po krizės (nuo 2007 m.)
Laikotarpiui iki 2007 m. buvo būdinga stiprėjanti finansų rinkų integracija ir tarpusavio
priklausomybė ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Šį procesą staiga sustabdė 2007–
2008 m. pasaulinės finansų krizės protrūkis ir po to kilusi Europos valstybių skolų krizė,
nes smarkiai sumažėjo tarpvalstybiniai finansiniai srautai. Nuo 2008 m. spalio mėn. iki
2011 m. spalio mėn. Komisija patvirtino 4,5 trln. EUR vertės finansų įstaigoms skirtos

[1]1985 m. birželio 14 d., Komisijos baltoji knyga Europos Vadovų Tarybai „Vidaus rinkos sukūrimas“.
[2]Daugiau informacijos apie ekonominę ir pinigų sąjungą pateikta faktų suvestinėje (2.6.1) ta tema.
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valstybės pagalbos priemonių[4]. Krizė parodė, kad būtina skubiai pertvarkyti finansinių
paslaugų sektorių.
Dėl šios priežasties ES, remdamasi tarptautine darbotvarke, atliko precedento
neturinčią galiojančių finansinių paslaugų teisės aktų peržiūrą ir patvirtino reformas,
kuriomis siekiama pažangos įgyvendinant tam tikrus ilgalaikius tikslus, pavyzdžiui,
baigti kurti bendrąją rinką. Nuo finansų krizės pradžios Komisija pasiūlė daugiau kaip
50 teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių. Svarbiausi pasiūlymai pateikti pagal ES
pavyzdines iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos. Po
krizės vykdant reformas buvo pasiektas tam tikras centralizavimo lygis ir daugeliu
finansinių paslaugų reguliavimo priežiūros aspektų atsakomybė perkelta iš nacionalinio
lygmens į ES lygmenį.
Po krizės finansinių paslaugų reguliavimo struktūroje labai padidėjo tarptautinių
forumų vaidmuo nustatant taisykles ir standartus. Taip atsitiko dėl finansų rinkų
globalizacijos ir tarpusavio priklausomybės, kuri per pastaruosius dešimtmečius iki
krizės labai padidėjo ir tapo akivaizdi po pirminio krizės protrūkio Jungtinėse Amerikos
Valstijose pasireiškus visuotiniam „užkrečiamajam poveikiui“. Buvo plačiai pritariama,
kad reguliavimo problemos turėtų būti sprendžiamos tarptautiniu lygmeniu. Todėl
daugiau svarbos įgavo tokie forumai ir institucijos, kaip G20, Finansinio stabilumo
taryba, Bazelio bankų priežiūros komitetas, Tarptautinė draudimo priežiūros institucijų
asociacija ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija.
Vėliau į ES finansinių paslaugų politikos darbotvarkę įtrauktos pastangos kovoti su
klimato kaita ir ieškoti tvaresnio ekonominio kelio. Vis kylantys nauji uždaviniai, susiję
su skaitmenine pertvarka ir technologiniais finansų pokyčiais, pastaraisiais metais taip
pat turėjo įtakos finansų sektoriaus politikos darbotvarkei.

PAGRINDINIAI GALIOJANTYS ES FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEISĖS
AKTAI

A. Bankininkystė
Bankininkystės reguliavimo sistemos reforma buvo finansų sektoriaus teisės aktų
pertvarkos po krizės esmė. Ji padėjo pamatus, kuriais remiantis palaipsniui buvo
sukurta euro zonai skirta bankų sąjunga[5]. Bankų sektoriaus reguliavimo reforma
apėmė plataus masto priemones, kuriomis nustatyta: 1) griežtesnės bankams taikomos
prudencinės taisyklės; 2) sustiprinta bankų priežiūros ir pertvarkymo struktūra; 3)
žlungančių bankų valdymo taisyklės ir 4) geresnė indėlininkų apsauga. Šios iniciatyvos
kartu vadinamos „bendru taisyklių sąvadu“.
1. Bankams skirtos prudencinės taisyklės
Kapitalo rinkų direktyva (KRD) (2013/36/ES) nustatytos taisyklės dėl galimybės
verstis kredito įstaigų ir investicinių įmonių veikla, bankų prudencinės priežiūros ir
valdymo. Kapitalo reikalavimų reglamentu (KRR) (575/2013) nustatyti būtinieji lygio
standartai, siekiant užtikrinti bankų finansinį patikimumą (t. y. kapitalo reikalavimai,

[4]2012 m. birželio 6 d. Europos Komisijos pranešimas spaudai „Naujos krizių valdymo priemonės padės išvengti bankų
gelbėjimo valstybės lėšomis ateityje“.
[5]Daugiau informacijos apie bankų sąjungą pateikta susijusioje faktų suvestinėje (2.6.5).
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likvidumo atsargos ir sverto koeficientai).KRD / KRR sistema nuolat atnaujinama,
visų pirma siekiant atsižvelgti į naujausius Bazelio bankų priežiūros komiteto ir
Finansinio stabilumo tarybos darbo rezultatus. Naujausia 2020 m. birželio mėn.
peržiūra (vadinamasis greitas sprendimas dėl KRR) apėmė prudencinės sistemos
koregavimo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama bankams sudaryti palankesnes sąlygas
skolinti reaguojant į COVID-19 krizę. 2019 m. lapkričio mėn. teisėkūros institucijos
taip pat atnaujino investicinėms įmonėms taikomas prudencines taisykles (Investicinių
įmonių direktyvą ir reglamentą). Iki tol joms buvo taikomos tokios pačios taisyklės, kaip
bankams. 2021 m. planuojama atlikti išsamesnę KRD / KRR sistemos peržiūrą siekiant
įgyvendinti Bazelio bankų priežiūros komiteto parengtų tarptautiniu mastu sutartų
prudencinių standartų, dar žinomų kaip „Bazelis III“ sistema, galutinius elementus.
2. Sustiprinta bankų priežiūros ir pertvarkymo struktūra
Nuo 2014 m. pagal Bendro priežiūros mechanizmo reglamentą (BPMR) (1024/2013)
ECB yra visų euro zonos ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių (kurios
nusprendžia prisijungti prie BPM) bankų centrinė prudencinės priežiūros institucija.
BPM papildo Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas (BPeMR) (806/2014), taip
pat priimtas 2014 m., kuriuo siekiama užtikrinti veiksmingą bankų, kurie yra BPM dalis,
potencialaus žlugimo atvejų valdymą ateityje. Bendra pertvarkymo valdyba yra centrinė
institucija, atsakinga už sprendimą inicijuoti banko pertvarkymą.
3. Žlungančių bankų valdymo taisyklės
Taip pat 2014 m. priimta Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva (BGPD)
(2014/59/ES) siekiama užkirsti kelią žlungančių bankų gelbėjimui mokesčių mokėtojų
pinigais nustatant gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmą, kuriuo užtikrinama,
kad nuostolius padengtų pirmiausia banko akcininkai ir kreditoriai. Joje reikalaujama,
kad valstybės narės įsteigtų nacionalinius bankų pertvarkymo fondus, kuriuos iš
anksto finansuotų kredito įstaigos ir investicinės įmonės, kad padengtų likusius
nuostolius. Direktyvoje taip pat nustatytos prevencijos (gaivinimo ir pertvarkymo planai)
ir ankstyvosios nacionalinių kompetentingų institucijų intervencijos taisyklės.
4. Geresnė indėlininkų apsauga
Kilus finansų krizės sukeltiems neramumams pagrindinis prioritetas buvo užtikrinti
tinkamą piliečių banko indėlių apsaugą. Kaip pirmas atsakas į krizę buvo du kartus
padidinta mažiausia suma, iki kurios banko indėliai garantuojami banko žlugimo atveju.
Vėliau buvo atlikta išsamesnė tuo metu labai suskaidytos nacionalinių indėlių garantijų
sistemų sistemos reforma. 2014 m. priėmus Direktyvą dėl indėlių garantijų sistemų
(2014/49/ES) valstybės narės privalo užtikrinti suderintą indėlininkų apsaugos lygį ir
bent vieną indėlių garantijų sistemą savo teritorijoje, prie kurios privalo prisijungti visi
tos valstybės narės bankai. Vėliau, įgyvendinant bankų sąjungos projektą, pasiūlyta
dabartinę nacionalinių indėlių garantijų sistemą papildyti Europos indėlių draudimo
sistema. Ja siekiama užtikrinti tvirtesnį ir vienodesnį indėlių draudimo apsaugos lygį
euro zonoje.
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B. Finansų rinkos ir rinkos infrastruktūra
1. Investicinės paslaugos ir prekybos vietos
Nuo 2004 m. Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD I) (2004/39/EB) nustatyti
vienodi prekybos vertybiniais popieriais standartai, kuriais siekiama didesnės
konkurencijos ir geresnės investuotojų apsaugos. 2014 m. buvo priimta persvarstyta
direktyva (FPRD II) (2014/65/ES) ir reglamentas (FPRR) (600/2014), kuriais iš
esmės atnaujinta teisinė sistema. Šioje sistemoje numatyta keletas nuostatų, kuriomis
siekiama stiprinti vartotojų apsaugą ir didinti rinkos skaidrumą. Abu teisės aktai pradėti
taikyti 2018 m. sausio 3 d. ir vėliau buvo keletą kartų persvarstyti.
2. Išvestinių finansinių priemonių sutartys ir tarpuskaitos namai
Išvestinių finansinių priemonių sutartims tenka svarbus ekonominis vaidmuo, tačiau jos
taip pat susijusios su tam tikra rizika, kuri išryškėjo per finansų krizę. 2012 m. priimtame
Europos rinkos infrastruktūros reglamente (648/2012) nustatytos taisyklės, taikomos
nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sutartims, pagrindinėms sandorio šalims
arba tarpuskaitos namams ir sandorių duomenų saugykloms. Juo siekiama išsaugoti
finansinį stabilumą, mažinti sisteminę riziką ir didinti nebiržinių priemonių rinkos
skaidrumą. Vėliau, 2019 m. gegužės mėn., teisės aktų leidėjai šį reglamentą atnaujino,
taip sustiprindami ES ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą. Pagrindinės
sandorio šalys atlieka vis svarbesnį vaidmenį finansų rinkose ir žlugimo atveju galėtų
sukelti riziką finansiniam stabilumui. Todėl teisės aktų leidėjai 2020 m. gruodžio mėn.
priėmė pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo reglamentą (2021/23),
turėdami tikslą pasiūlyti tinkamą priemonių rinkinį ir suteikti tinkamo pertvarkymo
galimybę krizės atveju.
3. Galimybė gauti kapitalo rinkos finansavimą
Į pavyzdinę kapitalo rinkų sąjungos kūrimo iniciatyvą įtraukta esminė ES viešo
vertybinių popierių siūlymo (t. y. pirminio viešo vertybinių popierių siūlymo)
sistemos peržiūra. 2017 m. birželio mėn. priimtu Prospekto reglamentu (2017/1129)
(kuriuo pakeičiama 2003 m. Prospekto direktyva 2003/71/EB) siekiama sudaryti
palankesnes sąlygas mažesnėms įmonėms gauti kapitalo rinkų finansavimą ir pagerinti
investuotojams, visų pirma mažmeniniams investuotojams, teiktinos informacijos
kokybę ir kiekį.
Pastangas pagerinti finansavimo galimybes mažesnėms įmonėms papildė Europos
sutelktinio finansavimo reglamentas (2020/1503), pradedamas taikyti 2021 m.
lapkričio mėn. Sutelktinis finansavimas yra naujoviška ir vis populiarėjanti
pradedančiųjų įmonių ir MVĮ finansavimo forma ankstyvuoju įmonių augimo etapu.
Naująja ES sistema sutelktinio finansavimo platformoms siekiama suteikti teisinio
tikrumo, sudaryti joms sąlygas veikti visoje Sąjungoje ir suteikti daugiau finansavimo
galimybių mažoms įmonėms. 2019 m. gruodžio mėn. teisėkūros institucijos pasiekė
susitarimą dėl pasiūlymo.
C. Draudimas
2009 m. priimta direktyva „Mokumas II“ (2009/138/EB) suderintos buvusios
nenuoseklios taisyklės, taikytos ne gyvybės draudimo, gyvybės draudimo ir
perdraudimo sektoriams. Direktyvoje nustatytos taisyklės dėl leidimo tiesioginio
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draudimo ir perdraudimo bendrovėms pradėti veiklą, jų kapitalo reikalavimų, rizikos
valdymo ir priežiūros. Sistema „Mokumas II“ buvo keletą kartų iš dalies pakeista,
daugiausia siekiant paaiškinti, kaip traktuojami draudimo produktai su ilgalaikėmis
garantijomis, ir paskatinti investicijas į infrastruktūrą ir ilgalaikius tvarius projektus.
2021 m. rugsėjo mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl išsamios sistemos „Mokumas II“
peržiūros, turėdama tikslą paskatinti draudimo bendroves toliau investuoti į ilgalaikes
investicijas ir atsižvelgti į COVID-19 pandemijos padarinius.
D. Mokėjimo paslaugos
Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (2015/2366) atnaujinta ES mokėjimų sistema,
siekiant ją pritaikyti prie naujų skaitmeninių mokėjimų pokyčių. Ji įsigaliojo 2016 m.
sausio 12 d. ir taikoma nuo 2018 m. sausio 13 d. Ja sugriežtinami elektroninių
mokėjimų saugumo reikalavimai ir vartotojų finansinių duomenų apsaugos standartai.
Ja taip pat atveriama rinka novatoriškiems verslo modeliams, kuriuos taikant siūlomos
mokėjimo paslaugos, grindžiamos saugia prieiga prie klientų mokėjimo sąskaitų
(atviroji bankininkystė). Direktyvoje taip pat išdėstytos nuostatos dėl leidimų suteikimo
mokėjimo įstaigoms ir jų priežiūros.
E. Tvarus finansavimas
Finansų sistemai tenka svarbus vaidmuo remiant pastangas pereiti prie
ekologiškesnės, teisingesnės ir įtraukesnės ekonomikos ir visuomenės. 2018 m.
kovo mėn. Tvaraus finansavimo veiksmų planas yra dalis platesnio masto
pastangų siekiant užtikrinti, kad finansavimo srautai atitiktų šias pastangas. Tvarus
finansavimas paprastai reiškia, kad priimant sprendimus dėl investicijų finansų
sektoriuje tinkamai atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo aspektus, todėl
atitinkamai didėja ilgesnės trukmės investicijos į tvarią ekonominę veiklą ir projektus.
Pagrindiniai dabartinės teisės aktų sistemos elementai yra Bendros ES taksonomijos
reglamentas (2020/852), Tvarumo informacijos atskleidimo reglamentas (2019/2088)
ir Reglamentas dėl su klimato kaita susijusių kriterijų (2019/2089). Imamasi ir tolesnių
iniciatyvų suteikti politikos priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad finansų sistema iš
tikrųjų remtų perėjimą prie tvarumo, pvz., 2021 m. liepos mėn. pateiktas pasiūlymas
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES žaliųjų obligacijų standarto.
F. Skaitmeniniai finansai
Nors technologinės inovacijos finansų srityje nėra naujiena, pastaraisiais metais
gerokai padidėjo investicijos į naujas technologijas, o inovacijų tempas yra
eksponentinis. Naujų technologijų naudojimas finansų srityje („FinTech“) turėtų sudaryti
sąlygas konkurencijai didinti ir naujiems, veiksmingesniems ar naudingesniems
produktams ir paslaugoms teikti. Jos taip pat didina sudėtingumą ir kelia sunkumų
viso pasaulio reguliavimo ir priežiūros institucijoms. Visoje ES ir už jos ribų esantys
jurisdikciją turintys subjektai ėmėsi įvairių iniciatyvų, kad neatsiliktų nuo sparčios
technologijų plėtros ir skatintų savo „FinTech“ ekosistemų plėtrą. 2020 m. rugsėjo
mėn. Komisija pradėjo įgyvendinti Skaitmeninių finansų strategiją kartu su teisėkūros
iniciatyvomis dėl kriptoturto rinkų reguliavimo (Kriptoturto rinkų reglamentas) ir finansų
įstaigų skaitmeninio veikimo atsparumo didinimo (DORA). Jas šiuo metu svarsto teisės
aktų leidėjai.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Nuo 1957 m. Romos sutarties iki šių dienų Parlamento vaidmuo priimant sprendimus
dėl finansinių paslaugų išaugo daugelyje sričių nuo vien konsultacijų procedūros iki
vienodų sąlygų su Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą.
Pagal „Lamfalussy procesą“ priimant ir įgyvendinant ES finansinių paslaugų teisės
aktus Parlamentas kartu su Taryba priima pagrindinius teisės aktus (1 lygmuo) pagal
įprastą teisėkūros procedūrą (ES antrinės teisės aktai). Parlamentas taip pat atlieka
tikrintojo vaidmenį priimant 2 lygmens įgyvendinimo priemones.
Parlamentas aktyviai dalyvavo įgyvendinant plataus užmojo teisėkūros projektus,
skirtus ES finansų sektoriaus reguliavimo sistemai plėtoti. Laikydamasis aktyvaus
požiūrio Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį šiuo metu vykstančiose diskusijose su
Komisija, Taryba ir kitomis tarptautinėmis institucijomis dėl finansų rinkų priežiūros
ir reguliavimo struktūros vystymosi, ieškant kovos su sistemine rizika galimybių ir
sprendžiant problemas, kylančias dėl sparčios technologinės plėtros.
Parlamente Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas yra vadovaujantis
komitetas finansinių paslaugų klausimais. Prasidėjus pasaulinei finansų krizei
Parlamentas įsteigė Specialųjį finansų, ekonomikos ir socialinės krizės (CRIS)
komitetą[6]. Jo įgaliojimai truko nuo 2009 m. spalio mėn. iki 2011 m. liepos mėn. CRIS
komitetui baigus darbą Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas: 2010 m. – laikotarpio
vidurio rezoliuciją ir 2011 m. – galutinę rezoliuciją.

Radostina Parenti
09/2022

[6]Europos Parlamentas, Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas, 2011 m. liepos mėn.
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