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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus 
uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību
(05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0500),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665), 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (05551/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu, saskaņā ar kuru 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0014/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes regulai;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments ilgi pirms 
finanšu krīzes regulāri aicināja uzlabot 
īsteni līdzvērtīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu visiem iesaistītajiem 
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dalībniekiem Savienības mērogā, 
vienlaikus norādot uz būtiskām 
nepilnībām Savienības īstenotajā aizvien 
integrētāku finanšu tirgu uzraudzībā (sk. 
J. García-Margallo y Marfil ziņojumu par 
Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu 
sistēmas īstenošanu — rīcības plāns 
(2000. g.), I. van den Burg ziņojumu par 
konsultatīvās uzraudzības noteikumiem 
Eiropas Savienībā (2002. g.), I. van den 
Burg ziņojumu par finanšu pakalpojumu 
politiku (2005.–2010. g.) — Baltā 
grāmata (2007. g.) un I. van den Burg un 
Daniel Daianu ziņojumu ar ieteikumiem 
Komisijai par Lamfalussy procesa 
turpinājumu — uzraudzības struktūra 
nākotnē (2008. g.). Papildus sk. 
P. Skinner ziņojumu par direktīvu 
„Maksātspēja II” (2009. g.) un 
J. P. Gauzès ziņojumu par 
kredītvērtējuma aģentūru regulu 
(2009. g.)).

Or. en

Grozījums Nr. 2

Proposal for a regulation
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.a ECB priekšsēdētājs ir arī ESRK 
priekšsēdētājs. ESRK priekšsēdētāja 
pilnvaru termiņš ir tāds pats kā ECB 
priekšsēdētāja pilnvaru termiņš.  

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.b Priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlē 
Eiropas Centrālās bankas 
Ģenerālpadomes locekļi uz tādu pašu 
pilnvaru laiku, kāds ir viņa dalībai 
Ģenerālpadomē, ievērojot vajadzību 
nodrošināt dalībvalstu, eiro zonas 
dalībvalstu un dalībvalstu ārpus eiro 
zonas līdzsvarotu pārstāvību. Viņu var 
ievēlēt atkārtoti.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.c Priekšsēdētāja otrais vietnieks ir 
Eiropas iestādes priekšsēdētājs, kurš 
rotācijas kārtībā vada Apvienoto Eiropas 
uzraudzības iestāžu komiteju saskaņā ar 
XX. pantu Regulā (ES) Nr. .../... [EBI], 
Regulā (ES) Nr. .../...[EVTI] un Regulā 
(ES) Nr. .../...[EAFPI].

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.d Pirms stāšanās amatā ESRK 
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais 
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vietnieks ierodas Eiropas Parlamentā uz 
atklātu uzklausīšanu un izklāsta to, kā 
viņi plāno izpildīt šajā regulā noteiktos 
amata pienākumus. Priekšsēdētāja otro 
vietnieku Eiropas Parlaments uzklausa kā 
priekšsēdētāju vienā no Eiropas 
uzraudzības iestādēm saskaņā ar 
XX. pantu Regulā (ES) Nr. .../... [EBI], 
Regulā (ES) Nr. .../...[EVTI] un Regulā 
(ES) Nr. .../...[EAFPI].

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.e punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.e Priekšsēdētājs vada valdes un 
koordinācijas komitejas sanāksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.f punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.f Ja priekšsēdētājs sanāksmē nevar 
piedalīties, Valdes un/vai Koordinācijas 
komitejas sanāksmes atbilstīgi dienesta 
rangu secībai vada priekšsēdētāja 
vietnieks.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.g punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.g Ja priekšsēdētāja vietnieki nevar pildīt 
savus amata pienākumus, jaunos 
priekšsēdētāja vietniekus ievēlē saskaņā 
ar šā panta 1.b, 1.c un 1.e punktā minēto 
kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.h punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.h Valdes priekšsēdētājs pārstāv ESRK 
ārējās attiecībās.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Centrālā banka nodrošina ESRK 
sekretariātu un tādējādi sniedz analītisku, 
statistisku, loģistikas un administratīvu 
atbalstu priekš ESRK. Sekretariāta 
uzdevums, kā noteikts Regulas XXXX 
4. panta 4. punktā, ir jo īpaši:

Eiropas Centrālā banka nodrošina ESRK 
sekretariātu un tādējādi sniedz analītisku, 
statistisku, loģistikas un administratīvu 
atbalstu ESRK. ECB arī saņem tehniskas 
konsultācijas no Eiropas uzraudzības 
iestādes, valstu centrālajām bankām un 
valstu uzraudzības struktūrām. Tā arī 
atbild par visiem personāla jautājumiem.
Sekretariāta uzdevums, kā noteikts 
Regulas XXXX 4. panta 4. punktā, ir jo 
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īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt valdes, koordinācijas komitejas 
un konsultatīvās speciālistu komitejas 
darbu.

(e) atbalstīt valdes, koordinācijas komitejas 
un konsultatīvās zinātniskās komitejas 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – ea punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pēc pieprasījuma sniegt informāciju 
Eiropas uzraudzības iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1. ECB nodrošina pietiekamus 
cilvēkresursus un finanšu līdzekļus tās
uzdevuma — nodrošināt sekretariātu —
izpildei. 

1. ECB nodrošina pietiekamus 
cilvēkresursus un finanšu līdzekļus 
sekretariāta uzdevuma izpildei, nodrošinot 
personālu, kura augstā kvalifikācija pilnā 
mērā atspoguļo ESRK plašo darbības 
jomu un valdes sastāvu. ECB nodrošina 
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sekretariātam pienācīgu finansējumu no 
saviem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/... 
[ESRK] 8. pantu un nolūkā īstenot šīs 
regulas 6. pantā noteikto mērķi 
sekretariāta darbinieki neizpauž ar 
dienesta noslēpumu saistīto informāciju 
pat pēc tam, kad viņi ir pārtraukuši pildīt 
amata pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2. Sekretariāta vadītājs vai tā pārstāvis 
piedalās ESRK valdes, koordinācijas 
komitejas un konsultatīvās speciālistu
komitejas sanāksmēs.

2. Sekretariāta vadītājs vai tā pārstāvis 
piedalās ESRK valdes, koordinācijas 
komitejas un konsultatīvās zinātniskās
komitejas sanāksmēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sekretariāts var pieprasīt informāciju 
atsevišķā, pārskata vai apkopotā veidā par 
finanšu iestādēm vai tirgiem saistībā ar 
ESRK uzdevumiem no Eiropas 
uzraudzības iestādes un Regulas (EK) 
Nr. …/... [ESRK] 15. pantā paredzētajos 
gadījumos — no valstu uzraudzības 
iestādēm, valstu centrālajām bankām, 
citām dalībvalstu iestādēm vai, atbilstīgi 
pamatotam pieprasījumam, tieši no 
finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī informācijas vākšana ESRK 
uzdevumā var ietvert Eiropas Ekonomikas 
zonas, Savienības, euro zonas un valstu 
apkopotus datus un pēc pamatota 
pieprasījuma — atsevišķus datus. Pirms 
datu pieprasīšanas sekretariāts vispirms 
ņem vērā jau pieejamos statistikas datus, 
kas iegūti, izplatīti un izstrādāti Eiropas 
Statistikas sistēmā un Eiropas Centrālo 
banku sistēmā, un pēc tam apspriežas ar 
attiecīgo Eiropas uzraudzības iestādi, lai 
nodrošinātu pieprasījuma 
proporcionalitāti.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība (ES) pašreiz izstrādā sistēmu finanšu stabilitātes saglabāšanai. Integrēts ES 
finanšu tirgus, kurā gandrīz visās ES dalībvalstīs dominē lielas, Eiropas mēroga grupas, nevar 
pienācīgi darboties, ja valstīs īstenotā uzraudzība ir sadrumstalota. ES ir vajadzīga jauna 
finanšu arhitektūra ar integrētu mikrouzraudzību, ietverot pilnvaru deleģēšanu ES. Turklāt, ja 
būtu veikta Eiropas makrouzraudzība, būtu konstatēts, ka neilgtspējīgs kreditēšanas 
pieaugums, nekustamā īpašuma burbuļi un liels norēķinu kontu deficīts var apdraudēt 
makroekonomikas un finanšu stabilitāti. Eiropai steidzami ir jāuzkrāj makrouzraudzības 
pieredze, lai atklātu sistēmiskos riskus, citiem vārdiem, — lai Eiropas mērogā noteiktu 
finanšu stabilitātes apdraudējumu, vajadzības gadījumā sniedzot brīdinājumus un nodrošinot 
kontroli.

Pat tad, ja jaunas finanšu krīzes nav novēršamas, turpmākajām sociālajām un ekonomiskajām 
sekām vajadzētu būt mazākām, kā tas vērojams pašreizējās krīzes apstākļos, ja salīdzina ar 
Lielās depresijas postošo ietekmi. Eiropai ir vajadzīga normatīvā un institucionālā sistēma, lai 
atrisinātu sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu maksātnespējas problēmu. Tiks izveidotas divas 
jaunas struktūras, proti, Eiropas Sistēmisko risku komiteja (ESRK) jeb makrouzraudzības 
struktūra un Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) jeb mikrouzraudzības struktūra. Šo 
struktūru efektivitāti nodrošina ECB pilnvaras, jo jaunā ESRK nebūs tiesīga noteikt 
dalībvalstīm vai finanšu iestādēm veicamos pasākumus vai uzlikt sankcijas, un tās 
brīdinājumi nebūs saistoši. Jauno struktūru rezultativitāte ir atkarīga no Eiropas Centrālās 
bankas (ECB) labās reputācijas un atzītās personāla kompetences. ECB ir izšķiroša nozīme 
Eiropas makrouzraudzībā.

Iepriekšējo gadu monetārā politika, piemērojot ļoti zemas procentu likmes, ir radījusi 
nekustamā īpašuma un finanšu aktīvu burbuļus, kas plīstot izraisīja krīzi, no kuras mēs pašreiz 
ciešam. Uzraudzības struktūras galīgais mērķis ir novērst šādas dramatiskas situācijas 
nākotnē, nodrošināt finanšu stabilitāti un aizsargāt patērētājus. Sistēmisko risku, 
apdraudējumu vai nepilnību novēršana vai mazināšana būtiskā finanšu sektora daļā samazinās 
turpmāko krīžu ietekmi uz reālo ekonomiku un Eiropas iedzīvotājiem. 

Iepriekšējos 20 gados Eiropas monetārā politika attiecībā uz inflācijas kontroli ir bijusi 
efektīva. Līdztekus skaidri izvirzītajam cenu stabilitātes mērķim (piemēram, tika noteikta 
skaidra gada inflācijas robeža — 2 %) īstenoja arī skaidru un iedarbīgu monetārās politikas 
instrumentu, proti, procentu likmes. Šajā ziņā iepriekšējo 20 gadu laikā visā pasaulē notikusī 
brīvās tirdzniecības ekspansija un globālo ražošanas tīklu vispārināšana ar tai raksturīgo 
deflācijas spiedienu ir veicinājusi arī cenu mērenību rūpnieciski attīstītajās valstīs. 

Faktiski var iebilst, ka, salīdzinot ar tirgus procentu likmēm, kas brīvi regulētu kredītu 
piedāvājumu un ieguldījumu pieprasījumu, gadiem ilgi ir turētas mākslīgi zemas procentu 
likmes. Šis varētu būt bijis viens no pašreizējās krīzes galvenajiem iemesliem — šādas likmes 
izkropļotu ekonomikas subjektu cerības, iedrošinot uzņemties pārmērīgas parādsaistības, lai 
finansētu arī pārmērīgu patēriņu un ieguldījumus. Taču, kā jau minēts, pastāv diezgan liela 
vienprātība par monetārās politikas efektivitāti.

Tomēr ekonomikas globalizācija, kas jo īpaši aktīva ir kapitāla kustības jomā, ir būtiski 
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izmainījusi finanšu tirgus. Centrālās bankas ir saglabājušas tradicionālo mērķi — inflācijas 
kontroli, un šā mērķa sasniegšanai tās izmanto procentu likmes. Taču kapitāla pārvietošanas 
brīvība ir cieši nostiprinājusi saikni starp monetāro un finanšu sektoru. Šī jaunā situācija 
arvien lielākā mērā spiež centrālās bankas darba kārtībā iekļaut jaunu mērķi — finanšu tirgu 
stabilitāti.

Nav iespējams vienlaikus sasniegt abus mērķus (cenu stabilitāti un finanšu tirgu stabilitāti), 
izmantojot tikai vienu instrumentu, proti, procentu likmes, lai arī cik iedarbīgs šāds 
instruments būtu. Procentu likmes ir efektīvs inflācijas kontroles instruments, taču ar to 
nevarēja novērst kreditēšanas pieaugumu un nekustamā īpašuma burbuļus vairākās valstīs.

Ir vajadzīgs jauns instruments, un iepriekšējos divos gados ir izveidojusies diezgan liela 
vienprātība, ka tam ir jābūt banku un finanšu sistēmu regulējuma un uzraudzības 
instrumentam ES mērogā. Lai arī banku regulējums pastāv jau daudzus gadus, jaunajā 
globalizētajā pasaulē tas nav bijis atbilstīgs un pietiekams. Faktiski uzraudzība un regulējums 
ir vienīgās nozīmīgās pilnvaras, ko pēc eiro izveides valstu centrālās bankas sev paturējušas 
valsts mērogā. Tādējādi šobrīd ir vajadzīgi un izdevīgi uzlabot regulējumu Eiropas mērogā.

Eiropas Centrālās bankas prezidentam, 2005. gadā Singapūrā lasot lekciju1, uzdeva jautājumu 
par cenu burbuļu rašanos nekustamā īpašuma vai finanšu aktīvu jomā. Viņš atbildēja, ka šādu 
burbuli, piemēram, var konstatēt, ja kāds kredīta veids vai dažu aktīvu cena sāk ievērojami 
atšķirties no vēsturiskās tendences, un, lai novērstu burbuļa rašanos, viņš atbalsta procentu 
likmju celšanu. Attiecīgās izmaksas izmanto kā stimulu apdrošinājumiem, kas novērš 
dramatiskāku situāciju. Šis pasākums šķiet pamatots, taču, ņemot vērā nesenajā finanšu krīzē 
gūto pieredzi, tas ir maziedarbīgs, proti, finanšu sistēma var pielāgoties mainīgajām procentu 
likmēm, radot izmaiņas, piemēram, kredīta līgumu nosacījumos (var pagarināt hipotekāro 
kredītu amortizācijas periodu). 

Šādos apstākļos procentu likmju mainīšana visai maz bremzē burbuļu rašanos — ja vien 
procentu likmju kāpums nav ievērojams, kas kaitētu ekonomikai kopumā, mākslīgi zemas 
procentu likmes joprojām uzturētu burbuļus un tie turpinātu pastāvēt. Tādēļ ir vajadzīga 
labāka uzraudzība. Spānijas Bankas dinamisko noteikumu sistēma, piemēram, nenovērsa 
milzīgo nekustamā īpašuma burbuli, proti, nekustamā īpašuma projektu īstenotāju uzkrātā 
parāda summa ir 30 % no Spānijas IKP (325,000 miljoni eiro).

Nepieciešamie finanšu regulējuma un uzraudzības uzlabojumi ir pamats debatēm par kopējo 
jauno finanšu arhitektūru, ko veido Eiropas iestādes un kuras neliela daļa ir šis ziņojums. 
Aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanas kontrole būtu piemērots pasākums iestādēm, kuras 
ir pārāk lielas, lai atļautos bankrotēt, — mazāks aizņemto līdzekļu īpatsvara palielinājums 
stimulē iestādes apsvērt, vai tās vēlas saglabāt savu izmēru, vai arī sadalīties mazākās 
struktūrās, tās pielāgojot tradicionālajai komercbanku darbībai. 

                                               
1 „Aktīvu cenu burbuļi un monetārā politika”
 ECB prezidenta Jean-Claude Trichet lekcija Singapūras Monetārajā dienestā, 2005. gada 8. jūnijs, 
Singapūra.
http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html
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Tādējādi aizņemto līdzekļu īpatsvara pakāpe spiež kredītiestādes šā īpatsvara pakāpi 
samazināt — vai nu jāsamazina kredītu apmērs, ko plānots izsniegt mājsaimniecību sektorā, 
vai arī jāpalielina kapitāla bāze, lai, burbulim plīstot, varētu segt pārmērīgos zaudējumus. 
Valstu uzraudzības iestādes nespēja atsevišķās valstu sistēmās apturēt risku uzkrāšanos.

Dažādos priekšlikumos par finanšu tirgu regulējumu ir divi kopīgi elementi —, no vienas 
puses, vajadzētu samazināt milzīgo aizņemto līdzekļu īpatsvaru, t.i., samazināt kopējo 
līdzekļu attiecību pret kapitālu, un, no otras puses, vajadzētu palielināt finanšu struktūrām 
izvirzītās kapitāla prasības. Tas ir svarīgi, lai būtu piemērota kapitāla bāze, no kuras segt 
turpmākajās finanšu krīzēs radušos iespējamos zaudējumus. Jāatceras, ka finanšu sistēmas 
pamatuzdevums ir uzkrājumus novirzīt uz ieguldījumiem. Šajā procesā nav iespējams finanšu 
struktūras atturēt no riskiem; lai arī pašreiz riski tiek labāk uzraudzīti, joprojām pastāv iespēja 
rasties jauniem spekulatīviem burbuļiem.

Konkrētajā banku lietā, kamēr pastāv jauktie komerciālo un ieguldījumu aizdevumu darījumi, 
lielās bankas riskēs ar kapitālu, pērkot un pārdodot finanšu aktīvus, nevis atbalstīs reālo 
ekonomiku, uzkrātos depozītus novirzot uz kredītiem ģimenēm un uzņēmumiem. Faktiski 
bankām nav pienākums rīkoties citādi. 

Līdz ar to jaunajam regulējumam jābūt elastīgam, lai varētu bremzēt aizņemto līdzekļu 
īpatsvara palielināšanu, ja konstatētas satraucošas pazīmes. Piemēram, pirmajos gados 
laikposmā no1996.–2006. gadam vajadzēja ieslēgt dzelteno vai sarkano gaismu, kad Spānijā 
ļoti strauji pieauga kreditēšana, — izsniegto kredītu apjoms desmit gadu periodā pieauga par 
20 % gadā. Šajā gadījumā būtu vajadzējis vērsties pret finanšu struktūrām (lielām vai 
mazām), kuras lielos apmēros izsniedza hipotekāros aizdevumus, un ierobežot aizņemto 
līdzekļu īpatsvara palielināšanu.

No otras puses, finanšu sektora uzraudzība Eiropas mērogā ir galvenais jautājums attiecībā uz 
labas regulatīvās politikas efektivitāti, ņemot vērā, ka valstīm neizdevās izanalizēt vairākas 
krīzes pazīmes. ECB Piektajā centrālo banku konferencē, kas notika 2008. gada novembrī, 
ECB prezidents teica: „[..] jau 2006. gadā bija manāmas brīdinošas pazīmes, ka globālie tirgi 
ir „saņēmuši balvu par perfekciju” un ka mazākās apstākļu izmaiņas var radīt smagus finanšu 
tirgu traucējumus. [..] Mēs zinājām, ka tuvojas vētra, taču, jāatzīst, nezinājām, kur tieši. Tāpat 
arī nezinājām, kas to izsauks un kad tā sāksies.1?  

Šajā ziņā Jacques de Larosière ziņojumā ietvertās idejas, no kurām daudzas ir iekļautas 
pašreiz izskatāmajā uzraudzības noteikumu paketē, ļaus īstenot kompetentu politiku finanšu 
tirgu regulējuma un uzraudzības jomā. Šādas politikas veiksmes atslēga būs mikrouzraudzības 
un makrouzraudzības savstarpība un informācijas plūsma starp abiem līmeņiem. Tādējādi 
ESRK sekretariātam būs galvenā nozīme, lai nodrošinātu efektīvu un strauju datu apmaiņu 
starp dažādajiem iesaistītajiem dalībniekiem, vienmēr garantējot vajadzīgo konfidencialitāti. 
Jau pašā priekšlikuma izstrādes sākumā uzsvērts, ka mikrouzraudzības iestādes un ESRK ir 

                                               
1 „Nenovērtētie riski un nenoteiktība — dažas pārdomas par satricinājumu tirgos”
ECB prezidenta Jean-Claude Trichet runa ECB Piektajā centrālo banku konferencē, Frankfurte pie 
Mainas, 2008. gada 13. novembris.
http://www.ecb.int/press/key/date/2008/html/sp081113_1.en.html
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vienota struktūra un cieši sadarbojas. Līdz ar jauno sistēmu ES vajadzētu pērkona grāvienus 
sadzirdēt pirms vētras un laikus reaģēt. 


