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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Предложение на Комисията относно ЕССР

Предложението на Комисията е част от приетия въз основа на препоръките на групата 
„дьо Ларозиер“ пакет за подобряване на рамката за надзор на ЕС, който има за цел да 
отстрани недостатъците на съществуващата рамка за надзор, разкрили се по време на 
съществуващата финансова криза.

В качеството си на основен стълб в една интегрирана структура за надзор в ЕС ЕССР 
следва да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Той 
представлява изцяло нов и безпрецедентен европейски орган и няма правосубектност. 
Чрез разработване на европейска перспектива за пруденциален надзор на 
макроравнище той има за цел да се справи с проблема, произтичащ от отделните 
фрагментирани анализи на риска на национално равнище, да увеличи ефективността на 
механизмите за ранно предупреждение и да гарантира, че съответните органи прилагат 
в действие оценките на риска.

Съгласно предложението на Комисията ЕССР е съставен от Генерален съвет, 
Управителен комитет и Секретариат, който ще бъде подсигурен от Европейската 
централна банка. В състава на Управителния комитет влизат всички председатели на 
национални банки. Регламентът за създаване на ЕССР се допълва от решение на 
Съвета, с което на Европейската централна банка се възлага да подсигури секретариат 
към ЕССР.

2. Позиция на докладчика по становище

Докладчикът по становище приветства създаването на ЕССР. Кризата показа, че 
надзорът на микроравнище, упражняван от националните органи, сам по себе си не 
може да разкрие рисковете от структурно значение и не може да ги избегне 
своевременно. Важно е да се въведе европейска система (за надзор на макроравнище), 
която да следи за потенциалните рискове за финансовата стабилност, да ги оценява и 
евентуално да ги предотвратява и която може да издава ранни предупреждения за 
системни рискове и да предлага конкретни мерки за борба с тях. Взаимодействията 
между макроикономическите тенденции и финансовата система следва да се 
наблюдават и оценяват от широка перспектива. Също така е целесъобразно да се засили 
сътрудничеството с МВФ и със Съвета за финансова стабилност, както и със 
съответните органи от трети страни. Мониторингът на системни рискове повишава 
стабилността на финансовите пазари, намалява вероятността от настъпване на нови 
финансови кризи и следователно подобрява атрактивността на европейския финансов 
пазар.

Докладчикът по становище предлага някои изменения с цел изясняване и подобряване 
на предвидената структура за надзор. Принципно компетентността на ЕССР следва 
ясно да се ограничи до финансовия сектор и не трябва да навлиза в политиката относно 
трудовите възнаграждения и фискалната политика. Всички цели на ЕС по смисъла на 
член 3 от Договора за ЕС трябва надлежно да се отчетат при оценяване на рисковете.
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Гласуването в Генералния съвет следва да се извършва изключително съгласно 
принципа „един член – един глас“, както е предвидено в член 10 от предложението на 
Комисията; гласовете не следва да имат различна тежест.

По отношение на Управителния комитет докладчикът предлага той да включва в 
състава си 5 представители на националните банки, тъй като за надзора на 
макроравнище следва да е налице балансирано представителство на национални 
централни банки в Управителния комитет, за да се предотврати доминирането от 
страна на представители на неемисионни банки. 

Във връзка със събирането и обмена на информация трябва да се гарантира 
самостоятелност на изпълнението на задачите, което да е независимо от националните 
органи. Следователно трябва да се осигури бърз и редовен достъп до данни.

Следва да се гарантира възможно най-голяма прозрачност. Анализите следва 
стандартно да са публични, запазването на поверителния характер трябва да е 
надлежно обосновано и да се разрешава само въз основа на отделно решение. Данните 
от анализите следва да са публично достъпни в (подходяща) анонимна форма, което 
може да допринесе за подобряване на качеството на препоръките.

Европейският парламент следва да разполага със същите правомощия, както Съветът и 
Комисията, по-специално с възможността да възлага проучвания на ЕССР.

Отчетността на ЕССР трябва ясно да се уреди. Въпреки това трябва да се вземе под 
внимание, че според настоящото предложение са възможни само незадължителни 
препоръки и на ЕССР не се предоставят изпълнителни задължения.

В обобщение може да се посочи, че предложената система за надзор представлява 
първа стъпка за постигане на дългосрочната цел за хармонизирана европейска система 
за надзор, при която един централен европейски орган упражнява регулаторни 
правомощия по отношение на трансгранични, важни от системна гледна точка, големи 
финансови/кредитни институции или групи от такива институции. При това 
европейските надзорни органи следва да бъдат компетентните органи за важните от 
системна гледна точка групи от кредитни институции, докато върху изцяло 
националните институции следва да се упражнява надзор само на национално равнище 
съгласно принципа на субсидиарност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Общността се нуждае от специален 
орган, който да отговаря за 
пруденциалния надзор на макроравнище 
на финансовата система в ЕС, да 
идентифицира рисковете за финансовата 
стабилност и при необходимост да 
издава предупреждения за рискове и 
препоръки за предприемане на действия 
по отношение на тези рискове. 
Следователно, Европейският съвет за 
системен риск (ЕССР) следва да бъде 
създаден като нов независим орган, 
отговорен за осъществяването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
в ЕС.

(7) Съюзът се нуждае от специален 
орган, който да отговаря за 
пруденциалния надзор на макроравнище 
на финансовата система в ЕС, да 
идентифицира рисковете за финансовата 
стабилност и при необходимост да 
издава предупреждения за рискове и 
препоръки за предприемане на действия 
по отношение на тези рискове. 
Следователно, Европейският съвет за 
системен риск (ЕССР) следва да бъде 
създаден като нов независим орган, 
отговорен за осъществяването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
в Съюза. Анализите на ЕССР следва 
да се ограничават до финансовия 
сектор и да не се отнасят до въпроси, 
свързани с политиката относно 
трудовите възнаграждения или 
фискалната политика.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ. Те се 
избират от и измежду членовете на 
Генералния съвет, които са и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ, за мандат от 
две години;

в) петима председатели на 
национални централни банки, които 
се избират от и измежду членовете на 
Генералния съвет и които са също
членове на Генералния съвет на ЕЦБ, за 
мандат от две години; 



PE438.153v02-00 6/7 AD\813229BG.doc

BG

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета, Комисията и при 
необходимост съответните европейски
надзорни органи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Също така ЕССР проучва специфични 
въпроси по молба на Съвета или на 
Комисията. 

2. Също така ЕССР проучва специфични 
въпроси по молба на Съвета, на 
Европейския парламент или на 
Комисията. 
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