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POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ FINANŠU PAKALPOJUMIEM

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks
elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Integrācijas progress norisēja
vairākos posmos: 1) valstu noteikto šķēršļu ienākšanai tirgū atcelšana (1957.–
1973.); 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973.–1983.);
3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983.–1992.); 4) vienotās valūtas zonas
izveide un pirmskrīzes periods (1993.–2007.); globālā finanšu krīze un pēckrīzes
reforma (sākot no 2007. gada). Digitālā un zaļā pārkārtošanās ir radījusi papildu
iespējas un uzdevumus finanšu pakalpojumu politikai. Apvienotās Karalistes
izstāšanās no ES rada jaunas problēmas, kuras var ietekmēt finanšu pakalpojumu
nozari ES un ārpus tās.

JURIDISKAIS PAMATS

Juridiskais pamats direktīvām un regulām, kas reglamentē finanšu pakalpojumus,
ir paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantā (brīvība veikt
uzņēmējdarbību), 56. pantā (pakalpojumu sniegšanas brīvība), 63. pantā (kapitāla
brīva aprite) un 114. pantā (ar iekšējā tirgus izveidi un darbību saistīto normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšana).

SVARĪGĀKIE PASĀKUMI INTEGRĒTA ES FINANŠU TIRGUS IZVEIDES
PABEIGŠANAI

A. Pirmie centieni likvidēt piekļuves šķēršļus (1957.–1973.)
Pirmie centieni integrēt dalībvalstu finanšu sistēmas bija balstīti uz principiem, kas
paredz brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus, vajadzības
gadījumā koordinējot tiesību aktus un politikas nostādnes.
Ar 1957. gadā parakstīto Romas līgumu tika izveidots kopējais tirgus, likvidējot
šķēršļus personu pārvietošanās brīvībai un pakalpojumu un kapitāla brīvai apritei starp
dalībvalstīm. Līguma 61. panta 2. punktā bija paredzēta “ar kapitāla apriti saistīto banku
pakalpojumu un apdrošināšanas pakalpojumu liberalizācija līdztekus pakāpeniskai
kapitāla aprites liberalizācijai”. Ar 63. pantu Padomei tika piešķirtas pilnvaras izstrādāt
programmu, lai atceltu spēkā esošos ierobežojumus, kas kavē šādu liberalizāciju.
Padome 1962. gadā attiecīgi pieņēma vispārējas programmas ierobežojumu
atcelšanai attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt
uzņēmējdarbību. Lai īstenotu šīs programmas, Padome laikposmā no 1964. līdz
1973. gadam pieņēma vairākas direktīvas par apdrošināšanas un banku darbību.
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B. Valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973.–1983.);
Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanas process sākās
galvenokārt ar trim Padomes direktīvām: Pirmā nedzīvības apdrošināšanas direktīva
(Direktīva 73/239/EEK) 1973. gadā, Pirmā banku direktīva (77/780/EEK) 1977. gadā
un Pirmā dzīvības apdrošināšanas direktīva (79/267/EEK) 1979. gadā.
C. Iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983.–1992.);
Komisija 1985. gada jūnijā publicēja Balto grāmatu[1], kurā bija precīzi izklāstīta skaidra
programma un grafiks iekšējā tirgus izveidei līdz 1992. gada beigām. Tajā bija iekļauta
atsevišķa sadaļa par finanšu pakalpojumiem (101.–107. punkts), kas sākas šādi: “ar
kapitāla kustību saistīto finanšu pakalpojumu liberalizācija būs svarīgs solis ceļā uz
Kopienas finanšu integrāciju un iekšējā tirgus paplašināšanu”. Ierosinātā saskaņošana
balstījās uz vienotas banku licences, savstarpējas atzīšanas un izcelsmes valsts
kontroles principiem. Ar 1987. gada Vienoto Eiropas aktu Savienības tiesību aktos
inkorporēja 1985. gada Baltajā grāmatā noteikto mērķi, ar ko noteica precīzu termiņu,
līdz kuram jābūt pabeigtai iekšējā tirgus izveidei, proti, 1992. gada 31. decembrī.
D. Vienotās valūtas zonas izveide (1993.–2007.)
Māstrihtas līgums, kas stājās spēkā 1993. gadā, paredzēja priekšnoteikumus
vienotas Eiropas valūtas izveidei – euro[2]. Ņemot vērā euro ieviešanu un tā radīto
stimulu novērst atlikušo ES finanšu tirgu segmentāciju, Komisija 1999. gada maijā
publicēja finanšu pakalpojumu rīcības plānu[3]. Plānā bija iekļauti 42 likumdošanas un
neleģislatīvi pasākumi, kurus bija jāpabeidz īstenot līdz 2004. gadam.
Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN) 2000. gada jūlijā izveidoja Aleksandra
Lamfalisī (Alexandre Lamfalussy) vadīto Izcilu personu kolēģiju Eiropas vērtspapīru
tirgu regulēšanai. Komitejas galīgajā ziņojumā, kas tika publicēts 2001. gada februārī,
tā deva ES finanšu tirgus stāvokļa vērtējumu un pauda vairākus ieteikumus. Tā
noteica, ka toreizējā ES institucionālā sistēma bija “pārāk lēna, pārāk stingra, sarežģīta
un nepiemērota globālo finanšu tirgus pārmaiņu tempam”. Ziņojumā tika ierosināts
pasākumu kopums, kas vēlāk kļuva pazīstams kā “Lamfalisī process”, proti, četru
līmeņu likumdošanas pieeja, ko sākotnēji izmantoja tikai likumdošanai vērtspapīru
jomā, bet vēlāk attiecināja arī uz tiesību aktiem citās finanšu pakalpojumu jomās.
Finanšu pakalpojumu rīcības plāna īstenošana lielākoties tika pabeigta paredzētajā
termiņā (līdz 2004. gadam), kad bija pieņemti 39 no 42 paredzētajiem pasākumiem,
turklāt daži no tiem bija pat tālejošāki, nekā sākumā paredzēts. Vēl divi pasākumi
tika īstenoti 2005. gadā, un tādējādi nepieņemts palika vairs tikai viens pasākums –
Četrpadsmitā uzņēmējdarbības tiesību direktīva par uzņēmumu juridiskās adreses
pārrobežu pārcelšanu.
E. Globālā finanšu krīze un pēckrīzes reforma (sākot no 2007. gada)
Laiku pirms 2007. gada raksturoja pieaugoša finanšu tirgu integrācija un savstarpējā
atkarība, turklāt ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globālā mērogā. Procesi strauji
apstājās līdz ar globālās finanšu krīzes iestāšanos 2007.-2008. gadā un ar to saistīto

[1]Komisijas Baltā grāmata Eiropadomei par iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, 1985. gada 14. jūnijs.
[2]Sīkāku informāciju par ekonomiskās un monetārās savienības vēsturi skatīt faktu lapā 2.6.1 par šo tematu.
[3]Komisijas paziņojums “Finanšu tirgu tiesiskā regulējuma īstenošana – Rīcības plāns”, 1999. gada 11. maijs.
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Eiropas valdības parādu krīzi, jo ievērojami samazinājās pārrobežu finanšu plūsma.
Laikā no 2008. gada oktobra līdz 2011. gada oktobrim Komisija apstiprināja valsts
atbalsta pasākumus 4,5 triljonu EUR apmērā, lai palīdzētu finanšu iestādēm[4]. Krīze
parādīja, ka finanšu pakalpojumu nozare steidzami jāreformē.
Tāpēc ES veica vēl nepieredzētu spēkā esošo finanšu pakalpojumu jomas tiesību
aktu pārskatīšanu, pamatojoties uz starptautisko programmu, un pieņēma savas
reformas, lai sasniegtu dažus ilgtermiņa mērķus, piemēram, vienotā tirgus izveides
pabeigšanu. Kopš finanšu krīzes Komisija ir ierosinājusi vairāk nekā 50 likumdošanas
un ar likumdošanu nesaistītus pasākumus. Svarīgākie priekšlikumi ir saistīti ar ES
pamatiniciatīvām, piemēram, Banku savienību un Kapitāla tirgu savienību. Pēckrīzes
reformas panāca zināmu centralizācijas pakāpi un valstu atbildības nodošanu ES
līmenim daudzos finanšu pakalpojumu regulēšanas un uzraudzības aspektos.
Pēckrīzes finanšu pakalpojumu regulējuma struktūrā ir ievērojami pieaugusi
starptautisko forumu nozīme noteikumu un standartu noteikšanā. Tas ir saistīts ar
finanšu tirgu globalizāciju un savstarpējo atkarību, kas veidojusies gadu desmitos
pirms krīzes un kas izraisīja globālu “inficēšanās efektu” pēc sākotnējā krīzes
uzliesmojuma Amerikas Savienotajās Valstīs. Virsroku guva viedoklis, ka regulējuma
problēmas ir jārisina starptautiskā līmenī. Tādēļ tādi forumi un organizācijas kā,
piemēram, G20, Finanšu stabilitātes padome, Bāzeles Banku uzraudzības komiteja,
Starptautiskā Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācija un Starptautiskā vērtspapīru
komisiju organizācija, ieguva pieaugošu nozīmi.
Pēdējā laikā ES finanšu pakalpojumu politikas programmā atspoguļojas centieni risināt
klimata pārmaiņu problēmu un attīstīt ilgtspējīgāku ekonomiku. Iepriekšējos gados
finanšu nozares politikas programmu ir ietekmējušas arī arvien jaunas problēmas, kas
saistītas ar digitālo pārveidi un finanšu tehnoloģiju attīstību.

GALVENIE ES TIESĪBU AKTI FINANŠU PAKALPOJUMU JOMĀ

A. Banku nozare
Banku nozares tiesiskā regulējuma reforma bija galvenais pēckrīzes finanšu
nozares tiesību aktu pārstrādes elements. Tas lika pamatus banku savienībai, kas
pakāpeniski tika izveidota eurozonā[5]. Banku nozares regulatīvā reforma ietvēra plašus
pasākumus, ar ko nosaka: 1) stingrākas prudenciālās prasības bankām; 2) uzlabota
banku uzraudzības un noregulējuma struktūru; 3) noteikumi par grūtībās nonākušu
banku pārvaldību un 4) uzlabota noguldītāju aizsardzība. Šīs iniciatīvas kopā sauc par
“vienoto noteikumu kopumu”.
1. Prudenciālās prasības bankām
Kapitāla prasību direktīva (CRD) (2013/36/ES) paredz noteikumus par piekļuvi
kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību darbībai, prudenciālo uzraudzību un banku
pārvaldību. Kapitāla prasību regula (CRR) (575/2013) nosaka minimālos standartus,
lai nodrošinātu banku finanšu stabilitāti (piemēram, kapitāla prasības, likviditātes
rezerves un kapitāla pietiekamības prasības). CRD/CRR regulējums tiek pastāvīgi

[4]Komisijas paziņojums presei “Jauni krīzes pārvarēšanas pasākumi, kas paredzēti, lai turpmāk izvairītos no banku glābšanas”,
2012. gada 6. jūnijs.
[5]Sīkāku informāciju par banku savienību skatīt attiecīgajā faktu lapā (2.6.5).
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atjaunināts, galvenokārt lai atspoguļotu Bāzeles Banku uzraudzības komitejas un
Finanšu stabilitātes padomes darba jaunākos rezultātus. Jaunākā pārskatīšana, kas
tika veikta 2020. gada jūnijā (tā dēvētais CRR ātrais risinājums), ietvēra prudenciālā
regulējuma korekciju kopumu, kura mērķis ir atvieglot banku aizdevumus, reaģējot uz
Covid-19 krīzi. Likumdevēji 2019. gada novembrī aktualizēja prudenciālos noteikumus,
kurus piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām (Ieguldījumu brokeru sabiedrību
direktīva un regula), kurām pašlaik piemēro tādus pašus noteikumus kā bankām.
2021. gadā ir plānots plašāk pārskatīt CRD/CRR regulējumu, lai īstenotu kredītiestāžu
starptautiski saskaņoto prudenciālo standartu galīgos elementus, kurus izstrādājusi
Bāzeles Banku uzraudzības komiteja un kurus dēvē arī par “Bāzele III regulējumu”.
2. Uzlabota banku uzraudzības un noregulējuma struktūra
Kopš 2014. gada saskaņā ar vienoto uzraudzības mehānisma (VUM) regulu
(1024/2013) ECB ir centrālā prudenciālā uzraudzības iestāde visām bankām eurozonā
un dalībvalstīs, kas nav eurozonas dalībnieces, bet izvēlas pievienoties VUM.
VUM papildina arī 2014. gadā pieņemtā Vienotajā noregulējuma mehānisma regula
(806/2014), kuras mērķis ir nodrošināt to banku iespējamo bankrotu efektīvu pārvaldību
nākotnē, kuras ir daļa no VUM. Vienotā noregulējuma valde ir centrālā iestāde, kas
atbild par lēmumu sākt bankas noregulējumu.
3. Noteikumi par grūtībās nonākušu banku pārvaldību
Arī 2014. gadā pieņemtās Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (2014/59/
ES) mērķis ir novērst to, ka maksātnespējīgas bankas ir jāglābj ar nodokļu maksātāju
naudu, un šajā nolūkā ar minēto direktīvu tika ieviests iekšējas rekapitalizācijas
mehānisms, kas nodrošina, ka zaudējumus vispirms sedz bankas akcionāriem
un kreditoriem. Direktīvā prasīts dalībvalstīm izveidot valsts noregulējuma fondus,
kurus jau iepriekš finansē kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības, lai no šiem
fondiem segtu atlikušos zaudējumus. Direktīvā ir arī paredzēti noteikumi par valstu
kompetento iestāžu veicamiem profilaktiskiem pasākumiem (piemēram, atveseļošanas
un noregulējuma plāni) un agrīniem iejaukšanās pasākumiem.
4. Uzlabota noguldītāju aizsardzība
Ņemot vērā finanšu krīzes svārstības, būtiska prioritāte bija nodrošināt pienācīgu
aizsardzību iedzīvotāju noguldījumiem bankās. Pirmā reakcija bija minimālās
summas palielināšana, līdz kurai bankas noguldījumi tiek garantēti bankas bankrota
gadījumā. Tai sekoja aptverošāka toreizējās ļoti sadrumstalotās valstu noguldījumu
garantijas shēmu sistēmas reforma. Kopš Direktīvas par noguldījumu garantiju
sistēmām pieņemšanas (2014/49/ES) 2014. gadā dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt
saskaņotu aizsardzības līmeni noguldītājiem un vismaz vienu noguldījumu garantiju
sistēmu to teritorijā, kurai ir jāpievienojas visām bankām šajā dalībvalstī. Pēc tam
banku savienības projekta ietvaros tika ierosināts papildināt pašreizējo dalībvalstu
noguldījumu garantiju sistēmu ar Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Tās
mērķis ir nodrošināt stingrāku un vienotāku noguldījumu apdrošināšanas segumu
eurozonā.
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B. Finanšu tirgi un tirgu infrastruktūra
1. Ieguldījumu pakalpojumi un tirdzniecības vietas
No 2004. gada ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (FITD I) (2004/39/EK) nosaka
vienotus vērtspapīru tirdzniecības standartus, kuru mērķis ir veicināt konkurenci un
uzlabot ieguldītāju aizsardzību. 2014. gadā tika pieņemta šīs direktīvas pārskatītā
redakcija (FITD II) (2014/65/ES) un regula (MiFIR) (600/2014), tā izveidojot jaunu
tiesisko regulējumu. Ar šo regulējumu ir ieviesti vairāki jauni noteikumi patērētāju
aizsardzības un tirgus pārredzamības uzlabošanai. Abus instrumentus sāka piemērot
2018. gada 3. janvārī, un pēc tam tos vairākas reizes pārskatīja.
2. Atvasināto instrumentu līgumi un tīrvērtes iestādes
Atvasināto instrumentu līgumiem ir svarīga ekonomiska nozīme, taču tie ietver arī
dažus riskus, kas tika uzsvērti finanšu krīzes laikā. 2012. gadā pieņemtā Regula par
Eiropas tirgus infrastruktūru (648/2012) paredz noteikumus attiecībā uz ārpusbiržas
(OTC) atvasināto instrumentu līgumiem, centrālajiem darījumu partneriem (CDP vai
tīrvertes iestāde) un darījumu reģistriem. Tās mērķis ir uzturēt finanšu stabilitāti,
mazināt sistēmisko risku un palielināt pārredzamību ārpusbiržas tirgū. Pēc tam
2019. gada maijā likumdevēji regulu atjaunināja, tādējādi pastiprinot ES un trešo valstu
CCP uzraudzību. CPP ir arvien svarīgāka loma finanšu tirgos, un tā varētu apdraudēt
finanšu stabilitāti, ja tās bankrotētu. Tāpēc likumdevēji 2020. gada decembrī pieņēma
CCP atveseļošanas un noregulējuma regulu (2021/23), kuras mērķis ir nodrošināt
atbilstošu instrumentu kopumu un nodrošināt pienācīgu noregulējumu krīzes situācijā.
3. Piekļuve kapitāla tirgus finansējumam
Pamatiniciatīvā par kapitāla tirgu savienības izveidi bija plānota ES vērtspapīru
publiskā piedāvājuma regulējuma (t. i., sākotnējo publisko piedāvājumu vai sākotnējo
publisko piedāvājumu) būtiska pārskatīšana. Prospektu regulas (2017/1129), ko
pieņēma 2017. gada jūnijā (un ar ko aizstāj 2003. gada Prospektu direktīvu 2003/71/
EK), mērķis ir atvieglot mazāku uzņēmumu piekļuvi kapitāla tirgus finansējumam
un uzlabot ieguldītājiem, jo īpaši privātajiem ieguldītājiem, sniedzamās informācijas
kvalitāti un kvantitāti.
Centieni uzlabot finansējuma iespējas mazākiem uzņēmumiem tika papildināti ar
Eiropas Kolektīvās finansēšanas regulu (2020/1503), ko piemēro no 2021. gada
novembra. Kolektīvā finansēšana ir novatorisks un arvien populārāks finansējuma
veids jaunuzņēmumiem un MVU uzņēmumu izaugsmes sākumposmā. Jaunā ES
regulējuma mērķis ir juridiskā noteiktība kolektīvās finansēšanas platformām, ļaus tām
darboties visā Savienībā un palielinās finansējuma iespējas maziem uzņēmumiem.
Likumdevēji 2019. gada decembrī panāca vienošanos par šo priekšlikumu.
C. Apdrošināšana
Ar 2009. gadā pieņemto “Maksātspēja II” direktīvu (2009/138/EK) tika saskaņoti
spēkā esošie noteikumi nedzīvības apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas nozarēs. Direktīva paredz noteikumus attiecībā uz atļauju
uzņēmējdarbības uzsākšanai, kapitāla prasībām, riska pārvaldību un tiešās
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzību. “Maksātspēja II”
regulējums tika grozīts vairākas reizes, galvenokārt, lai nodrošinātu skaidrību
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par attieksmi pret apdrošināšanas produktiem ar ilgtermiņa garantijām un lai
stimulētu ieguldījumus infrastruktūrā un ilgtermiņa ilgtspējīgos projektos. 2021. gada
septembrī Komisija pieņēma priekšlikumu par Maksātnespējas II regulējuma vispusīgu
pārskatīšanu, lai veicinātu apdrošināšanas sabiedrību ilgtermiņa ieguldījumus nākotnē
un ņemtu vērā Covid-19 pandēmijas sekas.
D. Maksājumu pakalpojumi
Ar otro Maksājumu pakalpojumu direktīvu (2015/2366) atjaunināja ES maksājumu
sistēmu, lai to pielāgotu jaunajai attīstībai digitālo maksājumu jomā. Tā stājās spēkā
2016. gada 12. janvārī, un to sāka piemērot no 2018. gada 13. janvāra. Ar šo direktīvu
pastiprina drošības prasības attiecībā uz elektroniskajiem maksājumiem un patērētāju
finanšu informācijas aizsardzību. Tā arī atver tirgu inovatīviem uzņēmējdarbības
modeļiem, kuri piedāvā maksājumu pakalpojumus, balstoties uz drošu piekļuvi klientu
maksājumu kontiem (“atvērtā banku darbība”). Direktīvā ir arī paredzēti noteikumi par
atļaujas piešķiršanu maksājumu iestādēm un to uzraudzību.
E. Ilgtspējīgs finansējums
Finanšu sistēmai ir svarīga nozīme, atbalstot centienus pāriet uz videi nekaitīgāku,
taisnīgāku un iekļaujošāku ekonomiku un sabiedrību. 2018. gada marta Ilgtspējīga
finansējuma rīcības plāns ir daļa no plašākiem centieniem finanšu plūsmas saskaņot
ar plānu pabeigt vienoto finanšu tirgu. Ilgtspējīgs finansējums kopumā attiecas uz
procesu, kurā, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem finanšu nozarē, tiek pienācīgi
ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības apsvērumi, tādējādi palielinot ilgtermiņa
ieguldījumus ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās un projektos. Spēkā esošā tiesiskā
regulējuma galvenie elementi ietver Kopīgo ES taksonomijas regulu (2020/852),
Ilgtspējības informācijas atklāšanas regulu (2019/2088) un Regulu par ar klimatu
saistītiem etaloniem (2019/2089). Ir gaidāmas vēl citas iniciatīvas, kas nodrošinās
politikas instrumentus, lai gādātu par to, ka finanšu sistēma patiesi atbalsta pāreju uz
ilgtspēju, īpaši tiesību akta priekšlikums par ES zaļo obligāciju standartu 2021. gada
jūlija.
F. Digitālās finanses
Lai gan tehnoloģiskā inovācija finanšu jomā nav nekas jauns, ieguldījumi jaunajās
tehnoloģijās iepriekšējos gados ir ievērojami palielinājušies, un inovācijas temps ir
eksponenciāls. Jauno tehnoloģiju izmantošana finansējumā (FinTech) ļauj paredzēt
lielāku konkurenci un jaunus, efektīvākus vai izdevīgākus produktus un pakalpojumus.
Tā arī rada sarežģījumus un problēmas regulatoriem un uzraudzības iestādēm visā
pasaulē. Jurisdikcijas visā ES un ārpus tās ir pieņēmušas dažādas iniciatīvas, lai
neatpaliktu no straujās tehnoloģiju attīstības un lai veicinātu savu finanšu tehnoloģiju
ekosistēmu attīstību. Komisija 2020. gada septembrī nāca klajā ar Digitālā finansējuma
stratēģiju kopā ar likumdošanas iniciatīvām par kriptoaktīvu tirgu (MiCA) regulēšanu un
finanšu iestāžu digitālās darbības noturības palielināšanu (DORA), ko pašlaik apspriež
likumdevēji.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Kopš 1957. gada Romas Līguma līdz mūsdienām Parlamenta nozīme finanšu
pakalpojumu jomas lēmumu pieņemšanā ir nemitīgi palielinājusies, un sākotnēji
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ierobežotā loma apspriežu procedūras ietvaros tagad mainījusies, Parlamentam
kļūstot par Padomei līdzvērtīgu lēmēju, jo parastā likumdošanas procedūra tagad tiek
izmantota daudzās politikas jomās.
Kā paredz Lamfalisī process, ES finanšu pakalpojumu jomas tiesību aktu
pieņemšanā un īstenošanā Parlaments kopā ar Padomi pieņem tiesību pamataktus
(1. līmenis) saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (ES sekundārie tiesību akti).
Parlamentam ir arī kontroles loma attiecībā uz 2. līmeņa īstenošanas pasākumu
pieņemšanu.
Parlaments ir aktīvi iesaistījies vērienīgo likumdošanas projektu īstenošanā, lai
izstrādātu ES tiesisko regulējumu finanšu nozarē. Proaktīvi rīkojoties, Parlaments sev
nodrošinājis būtisku lomu diskusijās, kuras Komisijā, Padomē un citās starptautiskajās
struktūrās pašlaik norit par finanšu tirgus uzraudzības un regulēšanas struktūras
veidošanu, kā arī tādu sistēmisko risku novēršanas iespēju izskatīšanā un uzdevumu
risināšanā, kuri izriet no tehnoloģiju straujās attīstības.
Parlamenta atbildīgā komiteja finanšu pakalpojumu jomas jautājumos ir Ekonomikas
un monetārā komiteja (ECON). Pēc pasaules finanšu krīzes uzliesmojuma Parlaments
izveidoja Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes īpašo komiteju (CRIS)[6]. Tās
pilnvaras ilga no 2009. gada oktobra līdz 2011. gada jūlijam. Saistībā ar kopējās
CRIS komitejas darbu Parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas: vidusposma rezolūciju
2010. gadā un rezolūciju, beidzot komitejas darbu 2011. gadā.

Radostina Parenti
09/2022

[6]Eiropas Parlaments, “Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes īpašā komiteja”, 2011. gada jūlijs.
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