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Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými 
úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká
(05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0500),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady (05551/2010),

– so zreteľom na článok 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0014/2010),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

1. schvaľuje zmenený a doplnený text Rady;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní EÚ;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Európsky parlament už dlho pred 
finančnou krízou pravidelne vyzýval na 
posilnenie skutočne spravodlivých 
podmienok pre všetkých aktérov na úrovni 
EÚ, pričom poukazoval na významné 
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zlyhania v dohľade EÚ nad čoraz 
prepojenejšími finančnými trhmi (pozri 
správu o oznámení Komisie o zavádzaní 
rámca pre finančné trhy a pláne opatrení, 
ktorú vypracoval pán García-Margallo y 
Marfil (2000), správu o pravidlách 
dohľadu nad obozretným podnikaním 
v Európskej únii, ktorú vypracovala pani 
van den Burg (2002), správu o Bielej 
knihe o politike v oblasti finančných 
služieb (2005 – 2010), ktorú vypracovala 
pani van den Burg (2007), a správu s 
odporúčaniami Komisii o nadviazaní na 
Lamfalussyho postup: systém dohľadu 
v budúcnosti, ktorú vypracovali pani van 
den Burg a pán Daianu (2008)). Pozri tiež 
správu pána Skinnera o smernici 
Solventnosť II (2009) a správu pána 
Gauzèsa o návrhu nariadenia 
o ratingových agentúrach (2009).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Prezident ECB je aj predsedom ESRB. 
Jeho funkčné obdobie je rovnaké ako jeho 
funkčné obdobie ako prezidenta ECB.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1b (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Prvého podpredsedu volia členovia 
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Generálnej rady Európskej centrálnej 
banky na rovnaké obdobie ako je členom 
generálnej rady s prihliadnutím na 
vyvážené zastúpenie členských štátov a 
štátov v rámci a mimo eurozóny. Môže 
byť zvolený opakovane.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1c (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Druhým podpredsedom je predseda 
európskeho orgánu, ktorý na základe 
rotácie predsedá Spoločnému výboru 
európskych orgánov dohľadu v súlade 
s článkom XX nariadení (EÚ) č. .../... 
[EBA], č. .../... [ESMA] a č. .../... 
[EIOPA].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1d (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1d. Predseda a prvý podpredseda ESRB 
pred nástupom do funkcie predstavia na 
verejnom vypočutí v Európskom 
parlamente svoje zámery týkajúce sa 
plnenia ich úloh podľa tohto nariadenia. 
Druhého podpredsedu Európsky 
parlament vypočuje vo funkcii predsedu 
jedného z európskych orgánov dohľadu v 
súlade s článkom XX nariadení (EÚ) č. 
.../... [EBA], č. .../... [ESMA] a č. .../... 
[EIOPA].



PE438.515v01-00 8/16 PR\804152SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1e (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1e. Predseda ESRB predsedá zasadnutiam 
generálnej rady a riadiaceho výboru.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1f (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1f. Ak sa predseda nemôže zúčastniť na 
zasadnutí generálnej rady a/alebo 
riadiaceho výboru, zasadnutiam 
predsedajú podpredsedovia ESRB 
v príslušnom poradí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1g (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1g. Ak podpredsedovia z akéhokoľvek 
dôvodu nemôžu vykonávať svoje úlohy, 
v súlade s odsekmi 1b, 1c a 1e sa zvolia 
noví podpredsedovia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1h (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1h. Predseda reprezentuje ESRB 
navonok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – úvodná časť

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska centrálna banka zabezpečuje 
sekretariát, a tým poskytuje ESRB 
analytickú, štatistickú, logistickú a 
administratívnu podporu. K jeho úlohám 
vymedzeným v článku 4 ods. 4 nariadenia 
XXXX patrí najmä:

Európska centrálna banka zabezpečuje 
sekretariát, a tým poskytuje ESRB 
analytickú, štatistickú, logistickú a 
administratívnu podporu. Tiež sa opiera 
o odbornú podporu európskeho orgánu 
dohľadu, národných centrálnych bánk a 
vnútroštátnych orgánov dohľadu. 
Zároveň zodpovedá za všetky personálne 
záležitosti. K úlohám sekretariátu
vymedzeným v článku 4 ods. 4 nariadenia 
XXXX patrí najmä:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno e

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) podpora práce generálnej rady, 
riadiaceho výboru a poradného výboru pre 

e) podpora práce generálnej rady, 
riadiaceho výboru a poradného výboru pre 
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technické otázky. vedecké otázky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) poskytovanie informácií európskemu 
orgánu dohľadu v prípade potreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ECB zabezpečuje dostatočné ľudské a 
finančné zdroje na plnenie svojej úlohy 
zabezpečovania sekretariátu. 

1. ECB zabezpečuje dostatočné ľudské a 
finančné zdroje na plnenie úloh
sekretariátu, pričom zabezpečuje vysokú 
kvalitu personálu, ktorý vo všeobecnosti 
odráža širokú pôsobnosť ESRB a zloženie 
generálnej rady. ECB zabezpečuje 
spravodlivé financovanie sekretariátu zo 
svojich zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Od všetkých členov sekretariátu sa 
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v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 
…/... [ESRB] a v záujme dosiahnutia 
cieľa stanoveného v článku 6 tohto 
nariadenia vyžaduje, aby zachovávali 
mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám 
spadajúcim pod služobné tajomstvo, a to 
aj po uplynutí svojho mandátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vedúci sekretariátu alebo jeho zástupca 
sa zúčastňuje na zasadnutiach generálnej 
rady, riadiaceho výboru a poradného 
výboru pre technické otázky ESRB.

2. Vedúci sekretariátu alebo jeho zástupca 
sa zúčastňuje na zasadnutiach generálnej 
rady, riadiaceho výboru a poradného 
výboru pre vedecké otázky ESRB.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Sekretariát môže od európskeho 
orgánu dohľadu a v prípadoch uvedených 
v článku 15 nariadenia (EÚ) č. …/... 
[ESRB] od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, národných centrálnych bánk, 
iných orgánov členských štátov alebo na 
základe odôvodnenej žiadosti priamo od 
finančných inštitúcií požadovať 
informácie týkajúce sa finančných 
inštitúcií alebo trhov relevantné pre úlohy 
ESRB, a to jednotlivo, v súhrnnej alebo 
hromadnej podobe.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Toto zhromažďovanie informácií v 
mene ESRB môže zahŕňať zovšeobecnené 
a na základe odôvodnenej žiadosti aj 
jednotlivé údaje za Európsky hospodársky 
priestor, Úniu, eurozónu a členské štáty. 
Pred vyžiadaním údajov sekretariát 
najskôr zohľadní existujúce štatistiky, 
ktoré vytvára, rozširuje a vyvíja európsky 
štatistický systém a ESCB, a potom 
konzultuje príslušný európsky orgán 
dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby žiadosť 
bola primeraná.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia vytvára európsky rámec na ochranu finančnej stability. Integrovaný finančný 
trh v EÚ, ktorému vo väčšine krajín dominujú veľké celoeurópske skupiny, nemôže riadne 
fungovať, ak dohľad zostane rozdrobený na úrovni členských štátov. EÚ potrebuje novú 
finančnú architektúru s integrovaným dohľadom na mikroúrovni vrátane prenosu právomocí 
na EÚ. Okrem toho mohol európsky dohľad na makroúrovni odhaliť, že neudržateľný rast 
úverov, bubliny na trhu s nehnuteľnosťami a vysoké schodky bežných účtov platobnej 
bilancie by mohli vytvoriť určité riziká pre makroekonomickú a finančnú stabilitu. Európa 
naliehavo potrebuje získať odborné znalosti v oblasti dohľadu na makroúrovni, aby mohla 
odhaľovať systémové riziká, t. j. riziká pre finančnú stabilitu na európskej úrovni, a v prípade 
potreby vydávať varovania a zabezpečovať ďalšie opatrenia.

Aj keď sú ďalšie hospodárske krízy nevyhnutné, ich sociálne a hospodárske dôsledky by 
v budúcnosti mali byť menej škodlivé, čo je aj prípad súčasnej hospodárskej krízy 
v porovnaní s reálnymi dôsledkami Veľkej hospodárskej krízy. Európa potrebuje legislatívny 
a inštitucionálny rámec na riešenie insolventnosti systémovo dôležitých finančných inštitúcií. 
Vznikne nový orgán dohľadu na makroúrovni, Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), 
a nový orgán dohľadu na mikroúrovni, Európsky systém finančného dohľadu (ESFS). 
Efektívnosť nového ESRB je úzko spojená s prestížou ECB, keďže výbor nebude môcť 
ukladať opatrenia ani sankcie členským štátom alebo finančným inštitúciám a jeho varovania 
nebudú záväzné. Ich účinnosť záleží na vysokom renomé Európskej centrálnej banky (ECB) 
a uznávaných odborných znalostiach jej pracovníkov. V európskom dohľade na makroúrovni 
bude rozhodujúca úloha ECB.

Menová politika veľmi nízkych úrokových sadzieb v ostatných rokoch živila bubliny 
v cenách fyzických a finančných aktív, ktoré po spľasnutí zapríčinili krízu, ktorou teraz 
trpíme. Konečným cieľom systému dohľadu je zabrániť takýmto dramatickým situáciám 
v budúcnosti, zaistiť finančnú stabilitu a chrániť spotrebiteľov. Prevencia alebo zmierňovanie 
systémových rizík, problémov alebo zlyhania významnej časti finančného sektora obmedzia 
dôsledky budúcej krízy na reálnu ekonomiku a európskych občanov. 

Európska menová politika bola v posledných dvoch desaťročiach účinná, pokiaľ ide 
o kontrolu inflácie. Jasná predstava o cieli stability cien (napr. jasný cieľ 2 % ročnej miery 
inflácie) bola tiež spojená s jasným a účinným nástrojom menovej politiky, t. j. úrokovou 
sadzbou. V tomto zmysle rozmach voľného obchodu a rozšírenie globálnych sietí produkcie 
po celom svete v posledných 20 rokoch spolu so súvisiacim deflačným tlakom prispeli aj 
k tlmeniu rastu cien v rozvinutých krajinách. 

V skutočnosti môžeme povedať, že úrokové sadzby boli dlhé roky umelo nízke v porovnaní 
s trhovými úrokovými mierami, ktoré by boli otvorene odrážali ponuku úverov a dopyt po 
investíciách. Táto skutočnosť mohla byť jednou z hlavných príčin súčasnej krízy: úrokové 
sadzby mohli skresliť očakávania hospodárskych subjektov až natoľko, že ich podnietili 
k nadmernému zadlženiu s cieľom financovať rovnako nadmerné investície a spotrebu. 
V každom prípade však prevláda široká zhoda v tom, že menová politika, ako sme už 
spomínali, je účinná.
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Ekonomická globalizácia, ktorá je osobitne intenzívna v oblasti pohybu kapitálu, však 
podstatne zmenila finančné trhy. Centrálne banky si zachovali svoj tradičný cieľ – kontrolu 
inflácie – a na tento účel využívali úrokovú sadzbu. Ale sloboda pohybu kapitálu výnimočne 
posilnila prepojenie menovej politiky a finančného sektora. Táto nová situácia postupne nútila 
centrálne banky, aby do svojho programu zahrnuli nový cieľ – stabilizáciu finančných trhov.

Súbežné dosiahnutie oboch cieľov (stability cien a stability finančných trhov) nie je možné 
len s jedným nástrojom, t. j. úrokovou sadzbou, a to bez ohľadu na jej potenciálnu účinnosť. 
Úroková sadzba dokázala účinne kontrolovať infláciu, ale nebola účinná v tlmení expanzie 
úverov a bublín na trhoch s nehnuteľnosťami v niekoľkých krajinách.

Je potrebný nový nástroj a v ostatných dvoch rokoch sa dospelo k širokej zhode o tom, že 
týmto nástrojom by mala byť celoeurópska regulácia a dohľad nad bankovým a finančným 
systémom. Hoci regulácia finančného sektora existovala už dlhé roky, bola nevhodná 
a nedostatočná pre nový, globalizovaný svet. V skutočnosti je dohľad a regulácia jedinou 
významnou kompetenciou, ktorú si národné centrálne banky po zavedení eura vyhradili 
v rámci členských štátov pre seba. Preto je dnes isté, že je potrebné a vhodné zlepšiť reguláciu 
jej rozšírením o európsky rozmer.

Prezident Európskej centrálnej banky dostal na prednáške v Singapure v roku 20051 otázku 
o tvorbe bublín v cenách fyzických a finančných aktív. Odpovedal, že bublinu možno 
spozorovať, keď sa napríklad istý typ úveru alebo cena určitých aktív začne významne 
odchyľovať od svojho historického trendu, a vyslovil sa za využitie zvýšenia úrokových 
sadzieb na zastavenie rastu bubliny. Vzniknuté náklady sa premietnu do stimulácie poistiek, 
ktoré zabránia horším scenárom. Toto opatrenie sa zdá rozumné, ale vzhľadom na skúsenosti 
z najnovšej finančnej krízy sa javí ako menej vhodné: finančný systém sa dokáže prispôsobiť 
zmene úrokových sadzieb napríklad zmenou podmienok úverových zmlúv (pri hypotekárnych 
úveroch sa môže predĺžiť doba splácania). 

Za týchto okolností má zmena úrokových sadzieb len malý vplyv na zmiernenie bublín: ak sa 
úrokové sadzby nezvýšia prudko, čo by poškodilo hospodárstvo ako celok, stále umelo nízke 
úrokové sadzby by naďalej živili bubliny, ktoré pretrvajú. Práve v tomto zmysle je potrebný 
lepší dohľad. Napríklad systém dynamických rezerv španielskej centrálnej banky nezabránil 
vytvoreniu obrovskej realitnej bubliny v Španielsku: suma nahromadeného dlhu podnikateľov 
s nehnuteľnosťami u španielskych bánk dosahuje 30 % španielskeho HDP za rok 2009 
(325 miliárd EUR).

Potrebné zlepšenia vo finančnej regulácii a dohľade sú základom diskusie o celkom novej 
finančnej architektúre, ktorú európske inštitúcie vytvárajú a ktorej malou súčasťou je aj táto 
správa. Kontrola nad mierou pákového efektu sa javí ako vhodné opatrenie pre inštitúcie, 
ktoré sa považujú za príliš veľké na to, aby sme ich mohli nechať skrachovať: nižšia miera 
pákového efektu ich bude nútiť, aby zvážili, či si chcú zachovať svoju veľkosť, alebo sa 
rozdelia na menšie subjekty prispôsobené na tradičné činnosti komerčného bankovníctva. 

                                               
1 Bubliny v cenách aktív a menová politika.
 Prednáška Jeana-Clauda Tricheta, prezidenta ECB, v rámci MAS, 8. júna 2005, Singapur.
http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html



PR\804152SK.doc 15/16 PE438.515v01-00

SK

Obmedzenie miery pákového efektu teda prinúti úverové inštitúcie znížiť svoju mieru 
zadlženia: buď znížiť úvery určené sektoru bývania, alebo zvýšiť vlastný kapitál s cieľom 
umožniť absorbovanie nadmerných strát spôsobených prasknutím bubliny. Vnútroštátnym 
orgánom dohľadu sa nepodarilo zastaviť hromadenie rizík v niekoľkých vnútroštátnych 
systémoch.

Rozličné návrhy na reguláciu finančných trhov obsahujú dva spoločné prvky: na jednej strane 
by bolo potrebné znížiť vysokú mieru pákového efektu, t. j. znížiť pomer celkových aktív 
k vlastnému kapitálu, a na druhej strane by bolo potrebné zvýšiť kapitálové požiadavky na 
finančné subjekty. To je nevyhnutné na to, aby existovala vhodná kapitálová základňa, ktorá 
umožní čeliť možným stratám, ktoré vzniknú z dôvodu budúcich finančných kríz. Mali by 
sme mať na zreteli, že hlavnou funkciou finančného systému je premieňať úspory na 
investície. V tomto procese nie je možné zabrániť finančným subjektom, aby preberali riziká: 
a ak aj riziká v súčasnosti podliehajú lepšiemu dohľadu, možnosť vzniku nových 
špekulatívnych bublín nezmizne.

V konkrétnom prípade bankovníctva to znamená, že pokiaľ sú odvetvia komerčných 
a investičných úverov zmiešané, veľké banky budú mať tendenciu riskovať svoj kapitál 
v nákupe a predaji finančných aktív namiesto toho, aby podporovali reálnu ekonomiku 
premenou prijatých vkladov na úvery domácnostiam a podnikom. V skutočnosti banky 
nemajú žiadnu povinnosť konať inak. 

Z tohto dôvodu musí byť nová regulácia pružná, aby mohla znížiť pákový efekt v prípade 
objavenia výstražných signálov. Oranžové alebo červené svetlo sa napríklad malo objaviť 
v prvých rokoch obdobia 1996 – 2006, keď úverová expanzia v Španielsku viedla k veľmi 
vysokému rastu: počas 10 rokov úvery rástli medziročným tempom 20 %. V tomto prípade 
bolo potrebné zakročiť proti finančným subjektom (veľkým či malým), ktoré sa voči 
hypotekárnym úverom vystavili viac, než im dovoľovalo obmedzenie pákového efektu.

Na druhej strane, vzhľadom na zlyhanie vnútroštátne zameraných analýz niekoľkých 
indikátorov krízy, je kľúčovou otázkou pre účinnosť dobrých regulačných politík 
monitorovanie finančného sektora na európskej úrovni. Prezident ECB v novembri 2008 na 
5. konferencii ECB o centrálnom bankovníctve uviedol, že: „... dokonca už v roku 2006 sa 
objavovali varovné signály, že globálne trhy sú ocenené pre ideálne podmienky, a že aj malá 
zmena týchto podmienok by mohla vážne narušiť finančné trhy. ... Vedeli sme, že sa chystá 
búrka, ale pravdupovediac sme nevedeli, kde presne. Rovnako sme nevedeli, čo ju spustí, 
alebo kedy príde.“1  

V tomto zmysle myšlienky uvedené v Larosièrovej správe, z ktorých sa mnohé nachádzajú 
v balíku predpisov v oblasti dohľadu, o ktorom sa dnes diskutuje, umožnia vhodnú politiku 
regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. Základom úspechu bude prepojenie dohľadu na 

                                               
1 Podcenené riziko a neistota: niekoľko myšlienok o otrasoch na trhu.
Prejav Jeana-Clauda Tricheta, prezidenta ECB, na 5. konferencii ECB o centrálnom bankovníctve, 
Frankfurt nad Mohanom, 13. novembra 2008.
http://www.ecb.int/press/key/date/2008/html/sp081113_1.en.html
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mikro- a makroúrovni a tok informácií medzi týmito dvoma úrovňami. Sekretariát ESRB tak 
bude mať významnú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej a rýchlej výmeny informácií medzi 
rozličnými zainteresovanými stranami, pričom bude vždy prísne dodržiavať potrebnú 
dôvernosť. Tak ako sa predpokladalo od začiatku, orgány dohľadu na mikroúrovni a ESRB sú 
súčasťou jedného celku a budú úzko spolupracovať. EÚ by vďaka novej architektúre mala 
počuť hromy už pred búrkou a mala by byť schopná včas reagovať. 


