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POLITIKA FINANČNÝCH SLUŽIEB

Finančné služby ako súčasť voľného pohybu služieb a kapitálu sú neodmysliteľnou
súčasťou snahy o dosiahnutie úplnosti vnútorného trhu EÚ. Vývoj smerom
k integrácii prebieha po etapách, ktoré možno rozdeliť takto: 1) odstránenie
vnútroštátnych prekážok vstupu (1957 – 1973), 2) harmonizácia vnútroštátnych
právnych predpisov a politík (1973 – 1983), 3) dokončenie vnútorného trhu
(1983 – 1992), 4) vytvorenie jednotného menového priestoru a obdobie pred krízou
(1993 – 2007) a 5) svetová finančná kríza a reforma po kríze (od roku 2007). Digitálna
a zelená transformácia priniesli ďalšie príležitosti a výzvy pre politiku finančných
služieb. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prináša nový rad náročných úloh
s potenciálnymi dôsledkami pre sektor finančných služieb tak v EÚ, ako aj mimo nej.

PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom smerníc a nariadení v oblasti finančných služieb sú články 49
(sloboda usadiť sa), 56 (sloboda poskytovať služby), 63 (voľný pohyb kapitálu)
a 114 (aproximácia práva na účely vytvorenia a fungovania vnútorného trhu) Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.

MEDZNÍKY NA CESTE K INTEGROVANÉMU FINANČNÉMU TRHU EÚ

A. Rané úsilie o odstránenie prekážok vstupu na trh (1957 – 1973)
Rané úsilie o integráciu finančných systémov členských štátov vychádzalo zo zásad
slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pričom v prípade potreby sa právne
predpisy a politiky koordinovali.
Spoločný trh bol založený Rímskou zmluvou z roku 1957, ktorou sa zrušili prekážky
voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu medzi členskými štátmi. V jej článku 61 ods. 2
sa stanovuje, že „liberalizácia bankových a poisťovacích služieb spojených s pohybom
kapitálu sa uskutoční v súlade s postupnou liberalizáciou pohybu kapitálu“. Článkom 63
bola Rada poverená, aby vypracovala program na odstránenie vtedajších obmedzení,
ktoré takejto liberalizácii bránili.
Rada tak urobila v roku 1962, keď prijala všeobecné programy na zrušenie obmedzení
slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa. Na vykonávanie týchto programov
prijala Rada v rokoch 1964 až 1973 niekoľko smerníc v oblasti poisťovníctva
a bankovníctva.
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B. Harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov a politík (1973 – 1983)
Postup harmonizácie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
členských štátov sa začal najmä troma smernicami Rady: prvou smernicou
o neživotnom poistení (73/239/EHS) v roku 1973, prvou smernicou o bankovníctve
(77/780/EHS) v roku 1977 a prvou smernicou o životnom poistení (79/267/EHS)
v roku 1979.
C. Vytvorenie vnútorného trhu (1983 – 1992)
V júni 1985 uverejnila Komisia bielu knihu[1], v ktorej uviedla jednoznačný program
a harmonogram vytvárania vnútorného trhu do konca roku 1992. Obsahovala zvláštny
oddiel o finančných službách (body 101 – 107), ktorý sa začína takto: „Liberalizácia
finančných služieb v nadväznosti na liberalizáciu pohybu kapitálu bude významným
krokom k finančnej integrácii Spoločenstva a rozšíreniu vnútorného trhu“. Navrhovaná
harmonizácia vychádzala zo zásad jednotnej bankovej licencie, vzájomného uznávania
a kontroly domovskej krajiny. Jednotným európskym aktom z roku 1987 sa cieľ
stanovený v bielej knihe z roku 1985 začlenil do primárneho práva EÚ, pričom sa
stanovil presný termín dokončenia vnútorného trhu na 31. december 1992.
D. Založenie priestoru jednotnej meny (1993 – 2007)
Maastrichtská zmluva, ktorá nadobudla platnosť v roku 1993, pripravila pôdu pre
vytvorenie jednotnej európskej meny: eura[2]. Komisia motivovaná zavedením eura
a z neho vyplývajúcim impulzom riešiť ostávajúcu segmentáciu finančných trhov EÚ
uverejnila v máji 1999 Akčný plán pre finančné služby[3]. Tvorilo ho 42 legislatívnych
a nelegislatívnych opatrení, ktoré sa mali realizovať do roku 2004.
V júli 2000 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti ECOFIN zriadila Výbor
múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi pod vedením Alexandra
Lamfalussyho. Záverečná správa výboru zverejnená vo februári 2001 priniesla
diagnostiku súčasného stavu finančného trhu EÚ a niekoľko odporúčaní. Vyplynulo
z nej, že inštitucionálny rámec EÚ je „príliš pomalý, príliš strnulý, zložitý a nedostatočne
prispôsobený tempu zmien na svetovom finančnom trhu“. V správe bol navrhnutý
štvorúrovňový legislatívny prístup, ktorý sa neskôr stal známy ako Lamfalussyho
postup. Najskôr sa používal len v prípade právnych predpisov o cenných papieroch,
neskôr sa však rozšíril aj do ďalších oblastí finančných služieb.
Akčný plán pre finančné služby bol z veľkej časti dokončený načas (2004) prijatím 39
zo 42 opatrení, pričom niektoré dokonca siahali nad predpokladaný rámec. Dve
opatrenia nasledovali v roku 2005, takže zostala len 14. smernica o práve obchodných
spoločností a cezhraničnom presune ich sídel.
E. Svetová finančná kríza a reforma po kríze (od roku 2007)
Obdobie pred rokom 2007 sa vyznačovalo rastúcou integráciou a vzájomnou
závislosťou finančných trhov nielen v EÚ, ale aj vo svetovom meradle. Tento proces
sa náhle zastavil nástupom svetovej finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 a následnou
európskou dlhovou krízou, keď dramaticky poklesli cezhraničné finančné toky. Na

[1]Biela kniha Komisie pre Európsku radu, Vytvorenie vnútorného trhu, 14. júna 1985.
[2]Viac informácií o histórii hospodárskej a menovej únie nájdete v informačnom liste 2.6.1 na túto tému.
[3]Oznámenie Komisie s názvom Implementácia rámca pre finančné trhy: akčný plán, 11. mája 1999.
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pomoc finančným inštitúciám Komisia od októbra 2008 do októbra 2011 schválila
4,5 bilióna EUR na opatrenia štátnej pomoci[4]. Kríza odhalila naliehavú potrebu reformy
odvetvia finančných služieb.
EÚ sa preto pustila do bezprecedentnej reformy právnych predpisov v oblasti
finančných služieb na základe medzinárodnej agendy a prijala vlastné reformy,
aby sa pokročilo v plnení určitých dlhodobých cieľov, ako napríklad dokončenie
jednotného trhu. Od začiatku krízy navrhla Európska komisia viac ako 50 legislatívnych
a nelegislatívnych opatrení. Najdôležitejšie návrhy predložila ako súčasť hlavných
iniciatív EÚ, napríklad bankovej únie a únie kapitálových trhov. Reformy, ktoré prišli
po kríze, priniesli určitý stupeň centralizácie a presun zodpovednosti z vnútroštátnej
úrovne na úroveň EÚ v mnohých aspektoch regulácie finančných služieb a dohľadu
nad nimi.
Po kríze výrazne vzrástla úloha medzinárodných fór pri určovaní pravidiel a noriem
regulácie finančných služieb. Bol to dôsledok globalizácie a vzájomnej závislosti
finančných trhov, ktoré v zásade vznikali v desaťročiach pred krízou a ktoré po
vypuknutí prvej krízy v Spojených štátoch prerástli do celosvetovej finančnej nákazy.
Panuje všeobecná zhoda, že problémy v oblasti regulácie treba riešiť na medzinárodnej
úrovni. Na význame získali fóra a orgány ako G20, Rada pre finančnú stabilitu,
Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Medzinárodné združenie orgánov dohľadu nad
poistením a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere.
V poslednom čase program politiky finančných služieb EÚ odráža úsilie vynaložené
na riešenie zmeny klímy a na rozvoj udržateľnejšieho hospodárskeho smerovania.
Program politiky finančného sektora v posledných rokoch ovplyvnili aj nové
a vznikajúce výzvy súvisiace s digitálnou transformáciou a technologickým vývojom
v oblasti financií.

NAJDÔLEŽITEJŠIE PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
FINANČNÝCH SLUŽIEB

A. Bankovníctvo
Ústredným bodom pokrízovej legislatívnej reformy finančníctva bola reforma
regulačného rámca pre bankovníctvo. Položila základy, na ktorých postupne
vznikala banková únia pre eurozónu[5]. Regulačná reforma bankovníctva obsahoval
ďalekosiahle opatrenia, ktorými sa zaviedli: 1) prísnejšie prudenciálne požiadavky na
banky, 2) posilnená štruktúra pre bankový dohľad a riešenie krízových situácií bánk,
3) pravidlá riadenia bánk v úpadku a 4) zvýšená ochrana vkladateľov. Tieto iniciatívy
sa spoločne označujú ako jednotný súbor pravidiel.
1. Prudenciálne požiadavky na banky
V smernici o kapitálových požiadavkách (CRD) (2013/36/EÚ) sa stanovujú pravidlá
prístupu k činnosti úverových inštitúcií a investičných spoločností, prudenciálneho
dohľadu a správy a riadenia podnikov. V nariadení o kapitálových požiadavkách

[4]Tlačová správa Komisie s názvom Nové opatrenia krízového riadenia s cieľom zamedziť budúcim záchranným balíčkom pre
banky, 6. júna 2012.
[5]Viac informácií o bankovej únii nájdete v príslušnom informačnom liste (2.6.5).
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(CRR) (575/2013) sa stanovuje minimálna úroveň noriem a pravidiel na zabezpečenie
finančného zdravia bánk (t. j. kapitálové požiadavky, vankúše likvidity a ukazovatele
finančnej páky). Rámec CRD/CRR je predmetom nepretržitej aktualizácie, najmä
s cieľom zohľadniť najnovšie výsledky práce Bazilejského výboru pre bankový dohľad
a Rady pre finančnú stabilitu. Najnovšia revízia z júna 2020 (tzv. rýchle riešenie
týkajúce sa CRR) zahŕňala balík úprav prudenciálneho rámca s cieľom uľahčiť
poskytovanie úverov bankami v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.
V novembri 2019 spoluzákonodarcovia tiež aktualizovali prudenciálne pravidlá pre
investičné spoločnosti (smernica a nariadenie o investičných spoločnostiach), pre ktoré
dovtedy platili rovnaké pravidlá ako pre banky. V roku 2021 sa plánuje rozsiahlejšie
preskúmanie rámca CRD/CRR s cieľom začleniť záverečné prvky medzinárodne
dohodnutých prudenciálnych noriem pre úverové inštitúcie, ktoré vypracoval Bazilejský
výbor pre bankový dohľad a ktoré sú známe aj ako rámec Bazilej III.
2. Posilnená štruktúra pre bankový dohľad a riešenie krízových situácií bánk
Od roku 2014 je na základe nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu
(1024/2013) ECB ústredným orgánom prudenciálneho dohľadu pre všetky banky
v eurozóne a v členských štátoch mimo eurozóny, ktoré sa rozhodli pripojiť
k jednotnému mechanizmu dohľadu. Jednotný mechanizmus dohľadu dopĺňa
nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (806/2014), tiež prijaté
v roku 2014, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie potenciálnych budúcich
zlyhaní bánk, ktoré sú súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu. Ústredným
orgánom, ktorý rozhoduje o začatí riešenia krízovej situácie banky, je Jednotná rada
pre riešenie krízových situácií.
3. Pravidlá riadenia bánk v úpadku
Cieľom smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (2014/59/EÚ)
z roku 2014 je zabrániť tomu, aby sa krachujúce banky zachraňovali z prostriedkov
daňových poplatníkov (bail-out), a to zavedením mechanizmu záchrany z vnútorných
zdrojov (bail-in). Tým sa zabezpečí, aby straty ako prví kryli akcionári a veritelia banky.
Podľa smernice majú členské štáty vytvoriť vnútroštátne fondy na riešenie krízových
situácií, ktoré si od úverových inštitúcií a investičných spoločností vopred zabezpečia
prostriedky na pokrytie nevysporiadaných strát. Smernicou sa stanovujú aj pravidlá
prevencie (plány ozdravenia a riešenia krízových situácií) a včasnej intervencie zo
strany príslušných vnútroštátnych orgánov.
4. Zvýšená ochrana vkladateľov
Zásadnou prioritou uprostred chaosu vyvolaného finančnou krízou bolo zabezpečiť
adekvátnu ochranu bankových vkladov občanov. Prvou reakciou bolo dvojnásobné
zvýšenie minimálnej sumy, do výšky ktorej sú zaručené bankové vklady v prípade
zlyhania banky. Po nej nasledovala oveľa komplexnejšia reforma vtedy veľmi
rozdrobeného systému vnútroštátnych systémov ochrany vkladov. Od prijatia smernice
o systémoch ochrany vkladov (2014/49/EÚ) v roku 2014 sú členské štáty povinné
zabezpečiť harmonizovanú úroveň ochrany pre vkladateľov a na svojom území vytvoriť
aspoň jeden systému ochrany vkladov, do ktorého majú povinnosť vstúpiť všetky
banky v uvedenom členskom štáte. Následne sa v rámci projektu bankovej únie
na doplnenie súčasného systému vnútroštátnych systémov ochrany vkladov navrhol

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019L2034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32019R2033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014R0806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0049


Informačné listy o Európskej únii - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

európsky systém ochrany vkladov. Jeho cieľom je zabezpečiť silnejší a jednotnejší
stupeň ochrany vkladov v eurozóne.
B. Finančné trhy a trhová infraštruktúra
1. Investičné služby a obchodné miesta
Od roku 2004 stanovovala smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID I)
(2004/39/ES) jednotné normy pre obchodovanie s cennými papiermi s cieľom zlepšiť
hospodársku súťaž a ochranu investorov. V roku 2014 bola prijatá revízia smernice
(MiFID II) (2014/65/EÚ) a nariadenie (MiFIR) (600/2014), ktoré významne aktualizovali
právny rámec. Ten zavádza viacero ustanovení na posilnenie ochrany spotrebiteľa
a transparentnosti trhu. Oba nástroje sa začali uplatňovať 3. januára 2018 a následne
boli niekoľkokrát revidované.
2. Zmluvy o derivátoch a zúčtovacie ústavy
Zmluvy o derivátoch zohrávajú dôležitú hospodársku úlohu, ale prinášajú aj určité
riziká, ktoré sa počas finančnej krízy stali vypuklými. Nariadenie o infraštruktúre
európskych trhov (648/2012) z roku 2012 stanovuje pravidlá zmlúv o mimoburzových
derivátoch OTC, centrálnych protistrán (CCP alebo zúčtovacích ústavov) a archívov
obchodných údajov. Jeho snahou je zachovať finančnú stabilitu, zmierniť systémové
riziko a zvýšiť transparentnosť mimoburzového trhu. Spoluzákonodarcovia následne
v máji 2019 nariadenie aktualizovali, čím sa posilnil dohľad nad centrálnymi
protistranami z EÚ a tretích krajín. Centrálne protistrany zohrávajú na finančných trhoch
čoraz dôležitejšiu úlohu a ich zlyhanie by mohlo predstavovať riziko pre finančnú
stabilitu. Spoluzákonodarcovia preto v decembri 2020 prijali nariadenie o ozdravení
a riešení krízových situácií centrálnych protistrán (2021/23) s cieľom poskytnúť
primeraný súbor nástrojov a umožniť riadne riešenie krízovej situácie.
3. Prístup k finančným prostriedkom na kapitálových trhoch
V rámci hlavnej iniciatívy budovania únie kapitálových trhov sa plánovala zásadná
revízia rámca EÚ pre verejnú ponuku cenných papierov (t. j. prvotnú verejnú
ponuku akcií alebo IPO). Nariadenie o prospekte (2017/1129) prijaté v júni 2017
(ktoré nahrádza smernicu o prospekte 2003/71/ES) má za cieľ uľahčiť prístup
menších spoločností k finančným prostriedkom na kapitálových trhoch a zvýšiť kvalitu
a množstvo informácií, ktoré sú investori – najmä retailoví – povinní poskytovať.
Úsilie o zlepšenie možností financovania pre menšie spoločnosti bolo doplnené
nariadením o európskom hromadnom financovaní (2020/1503), ktoré sa uplatňuje od
novembra 2021. Hromadné financovanie je inovačná a čoraz populárnejšia forma
financovania začínajúcich podnikov a MSP v počiatočnom štádiu rastu. Nový rámec
EÚ má za cieľ poskytnúť platformám hromadného financovania právnu istotu, umožniť
im pôsobiť v celej Únii a posilniť možnosti financovania pre malé spoločnosti.
Spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu o návrhu v decembri 2019.
C. Poistenie
Smernica Solventnosť II (2009/138/ES) z roku 2009 zosúladila vtedajšie čiastkové
pravidlá neživotného poistenia, životného poistenia a zaistenia. V smernici sa stanovili
pravidlá povoľovania na začatie činnosti, kapitálové požiadavky, riadenie rizík a dohľad
nad priamymi poisťovacími a zaisťovacími spoločnosťami. Rámec Solventnosť II bol
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32003L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R1503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32009L0138
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niekoľkokrát zmenený, najmä s cieľom objasniť nakladanie s poistnými produktmi
s dlhodobými zárukami a stimulovať investície do infraštruktúry a udržateľných
dlhodobých projektov. V septembri 2021 Komisia prijala návrh na komplexné
preskúmanie rámca Solventnosť II s cieľom podporiť ďalšie dlhodobé investície
poisťovní a zohľadniť dôsledky pandémie COVID-19.
D. Platobné služby
Druhou smernicou o platobných službách (2015/2366) sa aktualizoval rámec EÚ pre
platby tak, aby zodpovedal novému vývoju v oblasti digitálnych platieb. Účinnosť
nadobudla 12. januára 2016 a uplatňovať sa začala 13. januára 2018. Sprísňuje
požiadavky na bezpečnosť elektronických platieb a normy ochrany finančných údajov
spotrebiteľov. Keďže ponúka platobné služby na základe bezpečného prístupu
k platobným účtom klientov (tzv. otvorené bankovníctvo), otvára tiež trh progresívnym
obchodným modelom. Smernica obsahuje aj ustanovenia o udeľovaní povolení
platobným inštitúciám a o dohľade nad nimi.
E. Udržateľné financovanie
Finančný systém zohráva dôležitú úlohu pri podpore úsilia o prechod na ekologickejšie,
spravodlivejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo a spoločnosť. Akčný plán o udržateľnom
financovaní z marca 2018 je súčasťou širšieho úsilia o zosúladenie finančných tokov
s týmito snahami. Udržateľným financovaním sa vo všeobecnosti rozumie proces
náležitého zohľadňovania environmentálnych, sociálnych a správnych aspektov
pri prijímaní investičných rozhodnutí vo finančnom sektore, čo vedie k zvýšeniu
dlhodobých investícií do udržateľných hospodárskych činností a projektov. Kľúčovými
prvkami súčasného legislatívneho rámca sú spoločné nariadenie EÚ o taxonómii
(2020/852), nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti (2019/2088)
a nariadenie o referenčných hodnotách súvisiacich s klímou (2019/2089). Pripravujú
sa ďalšie iniciatívy s cieľom poskytnúť politické nástroje na zabezpečenie toho, aby
finančný systém skutočne podporoval prechod k udržateľnosti, najmä legislatívny návrh
týkajúci sa normy EÚ pre zelené dlhopisy z júla 2021.
F. Digitálne financovanie
Zatiaľ čo technologické inovácie v oblasti financií nie sú ničím novým, investície
do nových technológií sa v posledných rokoch výrazne zvýšili a tempo inovácií
exponenciálne rastie. Využívanie nových technológií v oblasti financií (FinTech) so
sebou prináša prísľub väčšej hospodárskej súťaže a nových, efektívnejších alebo
výhodnejších produktov a služieb. Zároveň zvyšuje komplexnosť a predstavuje výzvy
pre regulačné orgány a orgány dohľadu na celom svete. Jurisdikcie v celej EÚ aj
mimo nej prijali rôzne iniciatívy s cieľom držať krok s rýchlym technologickým vývojom
a podporovať rozvoj vlastných ekosystémov finančných technológií. V septembri
2020 Komisia začala stratégiu v oblasti digitálnych financií spolu s legislatívnymi
iniciatívami týkajúcimi sa regulácie trhov s kryptoaktívami (MiCA) a zvyšovania
digitálnej prevádzkovej odolnosti finančných inštitúcií (DORA), ktoré v súčasnosti
spoluzákonodarcovia prerokúvajú.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32015L2366
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2089
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0191(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Od Rímskej zmluvy (1957) až dodnes sa úloha Parlamentu pri rozhodovaní
o finančných službách postupne posilňuje, a to od konzultačného postupu až
po rovnocenné rozhodovanie spoločne s Radou v riadnom legislatívnom postupe
v mnohých oblastiach.
Lamfalussyho postupom pre prijímanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti
finančných služieb Parlament spolu s Radou prijíma základné právne predpisy
(úroveň 1) riadnym legislatívnym postupom (sekundárna legislatíva EÚ – úroveň 2).
Parlament má pri prijímaní vykonávacích opatrení na úrovni 2 aj kontrolnú úlohu.
Parlament sa aktívne podieľa na realizácii ambicióznych legislatívnych projektov na
rozvoj regulačného rámca EÚ pre finančníctvo. Vďaka iniciatívnemu prístupu má
Parlament významné postavenie tak v aktuálnych rokovaniach s Komisiou, Radou
a ďalšími medzinárodnými inštitúciami o vývoji štruktúry dohľadu nad finančnými trhmi
a ich regulácii, ako aj pri hľadaní možných riešení systémových rizík a náročných úloh
súvisiacich s rýchlym vývojom technológií.
V Parlamente má finančné služby v gescii Výbor pre hospodárske a menové veci
ECON. Po vypuknutí svetovej finančnej krízy zriadil Parlament Osobitný výbor pre
finančnú, hospodársku a sociálnu krízu (CRIS)[6]. Jeho mandát trval od októbra 2009
do júla 2011. V nadväznosti na prácu výboru CRIS prijal Parlament dve uznesenia:
uznesenie v polovici obdobia v roku 2010 a záverečné uznesenie v roku 2011.

Radostina Parenti
09/2022

[6]Európsky parlament, Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu, júl 2011.
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