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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese 
Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité 
voor systeemrisico's
(05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure - Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0500),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de 
titel "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665), 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (05551/2010),

– gelet op artikel 127, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU, op grond 
waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0014/2010),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd 
door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de tekst;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Reeds lang voor het begin van de 
financiële crisis heeft het Europees 
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Parlement regelmatig opgeroepen tot het 
krachtiger nastreven van werkelijk gelijke 
voorwaarden op EU-niveau voor alle 
actoren en heeft daarbij gewezen op 
omvangrijke tekortkomingen bij het 
toezicht van de Unie op de steeds verder
geïntegreerde financiële markten (zie het 
verslag- García-Margallo y Marfil over de 
mededeling van de Commissie -
Tenuitvoerlegging van het kader voor 
financiële markten: een actieplan (2000), 
het verslag-Van den Burg over het beleid 
op het gebied van financiële diensten 
(2005-2010) – Witboek (2007) en het 
verslag-Van den Burg & Daianu met 
aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de Lamfalussy follow-up: de 
toekomstige toezichtstructuur (2008). Zie 
daarnaast het verslag-Skinner over 
Solvency II (2009) en het verslag-Gauzès 
over de verordening inzake ratingbureaus 
(2009)).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De president van de ECB is tevens 
voorzitter van het ECSR. Zijn of haar 
ambtstermijn valt samen met zijn of haar 
ambtstermijn als president van de ECB.   

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De eerste vicevoorzitter wordt door 
de leden van de Algemene Raad van de 
Europese Centrale bank gekozen voor 
dezelfde periode als die van zijn of haar 
lidmaatschap van de Algemene Raad, 
waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
lidstaten en van de landen binnen en 
buiten de eurozone. Hij of zij is 
herkiesbaar.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De tweede vicevoorzitter is de 
voorzitter van de Europese autoriteit, die 
bij toerbeurt het voorzitterschap bekleedt 
van het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten, 
overeenkomstig artikel XX van 
Verordeningen (EU) nr. …/…[EBA], nr. 
.../...[EAEM] en nr .../...[EAVB].

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Alvorens aan te treden 
lichten de voorzitter en eerste 
vicevoorzitter van het ECSR op een 
openbare hoorzitting van het Europees 
Parlement toe hoe zij voornemens zijn 
hun taken uit hoofde van deze 
verordening uit te oefenen. De tweede 
vicevoorzitter wordt door het Europees 
Parlement gehoord in zijn of haar 
hoedanigheid als voorzitter van één van 
de Europese toezichthoudende 
autoriteiten, overeenkomstig artikel XX 
van Verordeningen (EU) nr. …/…[EBA], 
nr. .../...[EAEM] en nr .../...[EAVB].

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. De voorzitter zit de 
vergaderingen van de algemene raad en 
het stuurcomité voor.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Indien de voorzitter een 
vergadering niet kan bijwonen, zitten de 
vicevoorzitters, in volgorde van rangorde, 
de vergaderingen van de algemene raad 
en/of het stuurcomité voor.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 octies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 octies. Indien de vicevoorzitters om 
enige reden niet in staat zijn hun taken te 
vervullen, worden nieuwe vicevoorzitters 
gekozen overeenkomstig de leden 1 ter, 1 
quater en 1 sexies.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 nonies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1 nonies. De voorzitter vertegenwoordigt 
het ECSR naar buiten toe.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

De Europese Centrale Bank zorgt voor een 
secretariaat, en verleent het ECSR hiermee 
analytische, statistische, logistieke en 
administratieve ondersteuning. De 
opdracht van het secretariaat als 
omschreven in artikel 4, lid 4, van 
Verordening XXXX, behelst in het 
bijzonder:

De Europese Centrale Bank zorgt voor een 
secretariaat, en verleent het ECSR hiermee 
analytische, statistische, logistieke en 
administratieve ondersteuning. De ECB 
wint ook technisch advies in van de 
Europese toezichthoudende autoriteit, 
nationale centrale banken en nationale 
toezichthouders. Tevens is de ECB 
verantwoordelijk voor 
personeelsaangelegenheden. De opdracht 
van het secretariaat als omschreven in 
artikel 4, lid 4, van Verordening XXXX, 
behelst in het bijzonder:

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(e) het ondersteunen van de 
werkzaamheden van de algemene raad, het 
stuurcomité en het raadgevend technisch
comité.

(e) het ondersteunen van de 
werkzaamheden van de algemene raad, het 
stuurcomité en het raadgevend 
wetenschappelijk comité.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het zo nodig verstrekken van 
informatie aan de Europese 
toezichthoudende autoriteit.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1. De ECB zorgt voor toereikende 
personele en financiële middelen voor het 
vervullen van haar taak met betrekking tot 
het verzorgen van het secretariaat. 

1. De ECB zorgt voor toereikende 
personele en financiële middelen voor het 
vervullen van de taken van het secretariaat, 
waarbij wordt toegezien op een hoge 
kwaliteit van het personeel, dat in grote 
lijnen een weerspiegeling vormt van het 
brede werkterrein van het ECSR en de 
samenstelling van de Algemene Raad. De 
ECB waarborgt een passende 
financiering van het secretariaat uit de 
eigen middelen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De medewerkers van het 
secretariaat mogen, zelfs na het 
beëindigen van hun taken, geen 
informatie bekendmaken die onder het 
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beroepsgeheim valt, overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EU) …/… 
[ECSR], teneinde het doel van artikel 6 
van deze verordening te waarborgen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2. Het hoofd van het secretariaat of zijn 
vertegenwoordiger woont de vergaderingen 
bij van de algemene raad, het stuurcomité 
en het raadgevend technisch comité van 
het ECSR.

2. Het hoofd van het secretariaat of zijn 
vertegenwoordiger woont de vergaderingen 
bij van de algemene raad, het stuurcomité 
en het raadgevend wetenschappelijk 
comité van het ECSR.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het secretariaat kan informatie in 
individuele, samengevatte of 
geaggregeerde vorm opvragen betreffende 
financiële instellingen of markten die 
voor de taken van het ECSR relevant zijn, 
bij de Europese toezichthoudende 
autoriteiten en, in de in artikel 15 van 
Verordening (EG) nr. …/2009 [ECSR] 
bepaalde gevallen, bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, de 
nationale centrale banken, andere 
autoriteiten van de lidstaten of, vergezeld 
van een met redenen omkleed verzoek, 
rechtstreeks van de financiële 
instellingen.
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze informatievergaring namens 
het ECSR kan onder meer betrekking 
hebben op gegevens inzake de Europese 
Economische Ruimte en de eurozone en 
nationaal geaggregeerde gegevens en, op 
met redenen omkleed verzoek, ook op 
individuele gegevens. Voordat een verzoek 
om gegevens wordt gedaan, bekijkt het 
secretariaat eerst de statistieken die reeds 
door het Europees statistisch systeem en 
het ECSR zijn opgesteld, verspreid en 
ontwikkeld en raadpleegt het vervolgens 
de desbetreffende Europese 
toezichthoudende autoriteit, om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is.

Or. en
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TOELICHTING

De Europese Unie is bezig met de invoering van een kader voor het waarborgen van 
financiële stabiliteit. Een geïntegreerde financiële EU-markt die in de meeste EU-landen 
wordt gedomineerd door grote pan-Europese groepen kan niet goed functioneren indien het 
toezicht gefragmenteerd wordt uitgeoefend op nationaal niveau. Er moet binnen de EU een 
nieuwe financiële architectuur worden opgezet waarvan microprudentieel toezicht deel 
uitmaakt en waarbij bevoegdheden worden overgeheveld naar de EU. Daarnaast had 
macrotoezicht op Europees niveau kunnen vaststellen dat onhoudbare kredietgroei, 
vastgoedzeepbellen en grote tekorten op de lopende rekeningen risico's inhielden voor de 
macro-economische en financiële stabiliteit. Daarom moet Europa op korte termijn expertise 
ontwikkelen op het gebied van macroprudentieel toezicht voor het vaststellen van 
systeemrisico's, met andere woorden voor het vaststellen van financiële stabiliteitsrisico's op 
Europees niveau, om zo nodig waarschuwingen af te geven en erop toe te zien dat de juiste 
maatregelen worden getroffen.

Ook al zijn toekomstige financiële crises onvermijdelijk, de sociale en economische gevolgen 
daarvan moeten in de toekomst beperkter blijven, zoals reeds het geval was met de huidige 
crisis wanneer die wordt vergeleken met de Great Depression. Er moet een Europees 
wetgevend en institutioneel kader komen om de insolventie van systemisch belangrijke 
financiële instellingen te verhelpen. Er zal een nieuwe macroprudentiële toezichthoudende 
instelling worden opgericht, het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR), en daarnaast 
zal een nieuw systeem voor microprudentieel toezicht worden ingevoerd, het Europees 
Systeem van financiële toezichthouders (ESFT). Voor de doeltreffendheid zal worden 
ingestaan door de ECB, aangezien het nieuwe ECSR niet bevoegd zal zijn tot het opleggen 
van maatregelen of sancties aan lidstaten of financiële instellingen, en de waarschuwingen 
van dit comité niet bindend zullen zijn. De doeltreffendheid steunt op de sterke reputatie van 
de ECB en de erkende expertise van zijn personeel. De ECB zal van cruciaal belang zijn bij 
het Europese macroprudentiële toezicht.

De afgelopen jaren heeft een monetair beleid van uiterst lage rentetarieven geleid tot 
zeepbellen van fysieke en financiële activa die uiteindelijk zijn gebarsten en daarmee de crisis 
hebben veroorzaakt waar we nu mee te maken hebben. Het uiteindelijke doel van de 
toezichthoudende structuur is om dergelijke dramatische situaties in de toekomst te 
voorkomen, de financiële stabiliteit te waarborgen en de consumenten te beschermen. Het 
voorkomen of beperken van systeemrisico's, het in moeilijkheden raken of het falen van een 
belangrijk deel van de financiële sector zal ervoor zorgen dat de gevolgen van toekomstige 
crises voor de reële economie en de Europese burgers minder ernstig zullen zijn. 

De laatste twee decennia heeft het Europese monetaire beleid de inflatie doeltreffend kunnen 
beïnvloeden. De ondubbelzinnige vaststelling van het doel van "prijsstabiliteit" (bijvoorbeeld 
een duidelijke doelstelling van 2% jaarlijkse inflatie) werd ondersteund met een duidelijk en 
krachtig monetair beleidsinstrument, namelijk de rentestand. Langs die weg heeft de verdere 
liberalisering van de mondiale handel en de algemenisering van wereldwijde 
productienetwerken in de afgelopen twintig jaar, met de deflationaire druk die dat met zich 
meebracht, bijgedragen aan prijsmatiging in de ontwikkelde landen. 
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In feite kan worden gesteld dat de rentetarieven jarenlang kunstmatig laag zijn gehouden 
vergeleken met de hoogte die de rentetarieven op de markt zouden hebben gehad indien ze 
uitsluitend zouden zijn bepaald door het kredietaanbod en de investeringsvraag. Dit feit kan 
een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis zijn geweest: de lage tarieven kunnen
de verwachtingen van de economische marktdeelnemers hebben vertekend, waardoor ze 
verleid werden tot het aangaan van exorbitant hoge schulden voor het financieren van 
buitensporig hoge consumptie en investeringen. In ieder geval bestaat er een ruime consensus 
inzake de doeltreffendheid van het monetaire beleid zoals hierboven omschreven.

De economische globalisering, die met name een grote vlucht heeft genomen op het gebied 
van kapitaalbewegingen, heeft de financiële markten echter ingrijpend gewijzigd. De centrale 
banken handhaafden hun oorspronkelijke doelstelling, het beheersen van de inflatie, en 
gebruikten hiervoor de rentestand als instrument. De vrijheid van kapitaalbewegingen heeft 
echter de koppeling tussen de monetaire en de financiële sector buitengewoon versterkt. Deze 
nieuwe situatie heeft de centrale banken steeds meer gedwongen tot het vaststellen van een 
nieuwe doelstelling: de stabilisering van de financiële markten.

Het gelijktijdig nastreven van beide doelstellingen (prijsstabiliteit en stabiliteit van de 
financiële markten) is onmogelijk met slechts één instrument, de rentestand, hoe krachtig dit 
instrument ook kan zijn.  De rentestand is een nuttig instrument voor het beheersen van de 
inflatie, maar heeft niet bijgedragen aan het voorkomen van de kredietexpansie en de 
vastgoedzeepbellen in een groot aantal landen.

De laatste twee jaar is er een brede consensus ontstaan over het feit dat er een nieuw 
instrument moet komen en welk instrument dit moet zijn: regulering van en toezicht op de
bancaire en financiële systemen op Europees niveau. Weliswaar bestaat er al jaren een zekere 
mate van regulering van de financiële sector, maar deze is ontoereikend gebleken in de 
nieuwe geglobaliseerde wereld. In feite vormen toezicht en regulering op nationaal niveau de 
enige bevoegdheden die de nationale banken voor zichzelf hebben gehouden na de invoering 
van de euro. Vandaag de dag staat het dan ook vast dat de regulering moet worden verbeterd 
en vergemakkelijkt door de toevoeging van een Europese dimensie.

De president van de Europese Centrale Bank werd na een toespraak in Singapore in 20051 een 
vraag gesteld over het ontstaan van zeepbellen in de prijzen van fysieke en financiële activa. 
Hij antwoordde dat een zeepbel kan worden vastgesteld indien bijvoorbeeld een type krediet 
of de prijs van bepaalde activa aanzienlijk beginnen af te wijken van de historische trend, en 
hij zei voorstander te zijn van het inzetten van een hogere rentestand om het ontstaan van de 
zeepbel tegen te gaan.  De kosten van een dergelijke maatregel worden omgezet in een 
stimulans voor verzekeringen ter voorkoming van ergere scenario's. Deze maatregel lijkt 
redelijk, maar blijkt gezien de ervaring met de recente financiële crisis minder passend: het 
financiële systeem kan zich aan de wisselende rentestanden aanpassen door bijvoorbeeld de 
voorwaarden voor de verlening van kredieten te wijzigen (voor hypotheken kan de 
aflossingsperiode worden verlengd). 

                                               
1 "Asset price bubbles and monetary policy"
Toespraak van Jean-Claude Trichet, president van de ECB, Mas lecture, 8 juni 2005, Singapore.
http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html
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Onder deze omstandigheden heeft de aanpassing van de rentestand weinig effect op het 
verkleinen van de zeepbellen: indien de rentestanden niet aanzienlijk worden verhoogd, wat 
de economie als geheel schade zou toebrengen, blijven de kunstmatig lage rentestanden de 
bestaande zeepbellen voeden. In deze situatie is een beter toezicht onontbeerlijk. Het systeem 
van dynamische reserves van de Spaanse Bank heeft bijvoorbeeld het ontstaan van een 
enorme vastgoedzeepbel in Spanje niet kunnen voorkomen: de gezamenlijke schuld van 
vastgoedhandelaren bij Spaanse banken is gelijk aan 30% van het Spaanse BBP (325 000 
miljoen €).

De benodigde verbeteringen van de financiële regulering en het financieel toezicht vormen 
het uitgangspunt van het debat over de nieuwe financiële architectuur die de Europese 
instellingen momenteel op poten zetten, en onderhavig verslag levert hier een kleine bijdrage 
aan. De controle op de omvang van de hefboomfinanciering lijkt een passende maatregel voor 
instellingen die te groot zijn om te vallen: een kleinere omvang van de hefboomfinanciering 
stimuleert ze om na te denken over de vraag of ze zo groot willen blijven of zich liever 
opdelen in kleinere eenheden die zijn toegespitst op de traditionele activiteiten van 
zakenbanken. 

Controle op de omvang van de hefboomfinanciering leidt daarom tot een vermindering van de 
hefboomfinanciering voor kredietinstellingen: ofwel door het verminderen van de kredieten 
bestemd voor de vastgoedsector ofwel door het verhogen van hun eigen vermogen, zodat ze in 
staat zijn de extra verliezen op te vangen wanneer de zeepbel barst. Nationale toezichthouders 
zijn niet in staat gebleken de opeenhoping van risico's in verschillende nationale systemen een 
halt toe te roepen.

In de verschillende voorstellen inzake de regulering van de financiële markten zijn twee 
gemeenschappelijke elementen te onderscheiden: enerzijds is het nodig de grote omvang van 
de hefboomfinanciering te verkleinen, dat wil zeggen te zorgen voor een betere verhouding 
tussen totale activa en eigen vermogen;  anderzijds moeten de kapitaalvereisten voor de 
financiële instellingen worden verhoogd. Dit is van wezenlijk belang om een eigen vermogen 
van voldoende omvang te waarborgen, zodat verliezen die kunnen optreden bij toekomstige 
financiële crises kunnen worden opgevangen. Het is belangrijk in het oog te houden dat het 
financiële stelsel in de eerste plaats tot doel heeft om spaargelden om te zetten in 
investeringen. Bij dit proces is het onmogelijk om financiële instellingen het nemen van 
risico's te verbieden: en ook al worden de risico's voortaan onderworpen aan een beter 
toezicht, dan nog zal de kans op nieuwe speculatieve zeepbellen in zekere mate blijven 
bestaan.

In het concrete geval van de banksector zullen de grote banken, zolang commerciële leningen 
en investeringsleningen niet gescheiden zijn, verleid worden tot het nemen van risico's met 
hun kapitaal door de aan- en verkoop van financiële activa, in plaats van de reële economie te 
ondersteunen door de ontvangen deposito's en spaartegoeden om te zetten in kredieten voor 
gezinnen en bedrijven. In feite zijn banken op geen enkele wijze verplicht om op andere wijze 
te handelen. 

Om deze reden moet de nieuwe verordening flexibel van aard zijn om de omvang van de 
hefboomfinanciering te kunnen verkleinen indien alarmerende ontwikkelingen worden 
gesignaleerd. In de beginjaren van de periode 1996-2006 had bijvoorbeeld een oranje of rood 
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licht moeten worden afgegeven, toen in Spanje sprake was van een enorme kredietexpansie:  
tien jaar lang namen de kredieten in omvang toe met 20% per jaar. In dit geval had moeten 
worden opgetreden tegen de financiële instellingen (groot of klein) die zich meer toelegden op 
hypotheken, door hun limiet voor hefboomfinanciering te beperken.

Anderzijds is het toezicht op de financiële sector op Europees niveau het belangrijkste aspect 
voor de doeltreffendheid van een goed regulerend beleid, gezien het falen van de nationaal 
gekleurde analyses van verschillende crisisindicatoren. Zoals de president van de ECB in 
november 2008 stelde tijdens de 5de ECB-Conferentie voor centrale banken: "(…) er waren 
reeds in 2006 signalen dat de wereldwijde markten "priced for perfection" waren en dat zelfs 
een kleine verandering van de omstandigheden de financiële markten ernstig zou kunnen 
verstoren. (…) We wisten dat er storm op til was, maar we moeten nu toegeven dat we niet 
precies wisten vanuit welke hoek. Evenmin wisten we waardoor de storm zou losbarsten of 
wanneer dat zou gebeuren1".

In die zin zullen de in het rapport-Larosière geopperde ideeën, waarvan een groot aantal is 
opgenomen in het pakket toezichthoudende maatregelen waarover nu wordt gesproken, een 
deugdelijk beleid mogelijk maken voor de regulering van en het toezicht op de financiële 
markten. Het succes daarvan zal in hoofdzaak afhangen van het onderlinge verband tussen 
micro- en macroprudentieel toezicht en de ongehinderde uitwisseling van informatie tussen 
die twee niveaus. Daarbij zal het secretariaat van het ECSR een belangrijke rol spelen door 
een doeltreffende en snelle uitwisseling van gegevens tussen de verschillende actoren te 
verzekeren, waarbij de nodige vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd blijft. Zoals vanaf het 
begin het uitgangspunt is geweest, vormen de micro-toezichthoudende autoriteiten en het 
ECSR een eenheid en zullen zij nauw samenwerken. Deze nieuwe architectuur zal de EU in 
staat stellen de storm te zien aankomen en daar tijdig op te reageren. 

                                               
1 "Undervalued risk and uncertainty: Some thoughts on the market turmoil"
Toespraak door Jean-Claude Trichet, president van de ECB, op de 5de ECB-Conferentie voor centrale banken, 
Frankfurt am Main, 13 november 2008.
http://www.ecb.int/press/key/date/2008/html/sp081113_1.en.html


