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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Návrh Komise týkající se Evropského výboru pro systémová rizika

Návrh Komise tvoří součást balíčku pro zlepšení rámce dohledu EU, který se opírá 
o doporučení de Larosièrovy skupiny a jehož úkolem je odstranit nedostatky současného 
rámce dohledu, které se projevily při nynější finanční krizi. 

ESRB má být stavebním kamenem integrované struktury dohledu EU, který má přispět 
k lepšímu fungování vnitřního trhu.  ESRB je koncipován jako zcela nový, v této formě dosud 
neznámý, nezávislý orgán bez právní subjektivity. Má za úkol rozvíjet evropskou 
makroobezřetnostní perspektivu s cílem řešit problém roztříštěné analýzy jednotlivých rizik 
na vnitrostátní úrovni, zvýšit efektivitu mechanismů včasného varování a zajistit, aby se 
posouzení rizik projevilo přijetím konkrétních opatření ze strany příslušných orgánů.

V souladu s návrhem předloženým Komisí se ESRB skládá z generální rady, řídícího výboru 
a sekretariátu, zajišťovaného Evropskou centrální bankou. Vedením je pověřeno 
předsednictvo tvořené všemi guvernéry národních bank. Nařízení o zřízení ESRB je doplněno 
rozhodnutím Rady, který pověřuje Evropskou centrální banku (ECB) úkolem zajistit 
sekretariát ESRB.

2. Postoj navrhovatelky:

Navrhovatelka vítá zřízení ESRB. Krize ukázala, že mikroobezřetnostní dohled vnitrostátních 
orgánů není sám o sobě dostačující k rozpoznání a odvrácení systémově závažných rizik. Je 
důležité zavést celoevropský (makroobezřetnostní) systém, který bude schopen monitorovat 
a posuzovat rizika pro finanční stabilitu a případně jim i zabránit, poskytovat včasná varování 
týkající se systémových rizik a navrhovat konkrétní opatření k jejich odvrácení. Vzájemné 
působení mezi makroekonomickým vývojem a finančním systémem by mělo  být možné 
pozorovat a také hodnotit z širokého úhlu pohledu. Je také smysluplné posílit spolupráci mezi 
WWF a Radou pro finanční stabilitu a příslušnými fóry v zemích třetího světa. Monitorování 
systémových rizik zvyšuje stabilitu finančního trhu, snižuje pravděpodobnost opětovné 
finanční krize, a zlepšuje tak přitažlivost evropského finančního trhu.

Navrhovatelka předkládá několik pozměňovacích návrhů k objasnění a zlepšení zamýšlené 
struktury dohledu. V zásadě by měl být mandát ESRB jasně omezen na finanční sektor, bez 
práva zasahovat do mzdové a fiskální politiky. Všechny cíle EU ve smyslu článku 3 Smlouvy 
o EU musí být při posuzování rizik patřičně zohledněny.

Hlasování v generální radě by se mělo, jak stanoví článek 10 návrhu Komise, řídit výlučně 
zásadou „jeden člen, jeden hlas“ . Nemělo by docházet přidělování váhy hlasům. 

V souvislosti s řídícím výborem se navrhuje, aby se skládal z 5 zástupců národních bank, 
jelikož v případě makroobezřetnostního dohledu by mělo být zajištěno vyvážené zastoupení 
národních centrálních bank v řídícím výboru, aby se tak zabránilo převaze osob, které 
nezastupují emisní banky.
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Pokud jde o shromažďování a výměnu informací musí být zaručeno samostatné plnění úkolů, 
nezávislé na vnitrostátních orgánech. Proto je třeba zajistit rychlý a pravidelný přístup 
k údajům.

Měla by být zachována co nejvyšší transparentnost. Zveřejnění analýz by mělo být pravidlem, 
utajení musí být řádně odůvodněno a povoleno jen je-li přijato na základě zvláštního opatření.
Údaje o analýzách by měly být v anonymizované podobě veřejně přístupné, což může přispět 
ke zlepšovaní kvality doporučení.

Evropský parlament by měl mít stejné pravomoci jako Rada a Komise, především musí mít 
možnost pověřit ESRB vyšetřováním.

Odpovědnost ESRB musí být jasně stanovena. Je ovšem nutné přihlédnout k tomu, že podle 
současného návrhu jsou možná pouze nezávazná doporučení a že na ESRB nemohou být 
přeneseny žádné výkonné funkce.

Stručně shrnuto je navržený systém dohledu prvním krokem na cestě k dlouhodobému cíli, 
kterým je harmonizovaný evropský systém dohledu, při němž funkci orgánů s regulativní 
pravomocí bude plnit centrální evropský úřad pro přeshraniční systémově významné velké 
finanční / úvěrové instituce (skupiny). V případě systémově významných skupin úvěrových 
institucí by příslušnými orgány dohledu měly být evropské orgány dohledu, zatímco instituce  
čistě národního charakteru by měly spadat pod čistě dohled.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společenství potřebuje zvláštní orgán, 
který by byl odpovědný za 
makroobezřetnostní dohled nad celým 
finančním systémem EU a který by 
identifikoval rizika z hlediska finanční 
stability a v případě nutnosti vydal 
varování před riziky a doporučení pro 
opatření k řešení těchto rizik. Z těchto 
důvodů by měl být zřízen Evropský výbor 
pro systémová rizika (ESRB) jako nový 

(7) Unie potřebuje zvláštní orgán, který by 
byl odpovědný za makroobezřetnostní 
dohled nad celým finančním systémem EU 
a který by identifikoval rizika z hlediska 
finanční stability a v případě nutnosti vydal 
varování před riziky a doporučení pro 
opatření k řešení těchto rizik. Z těchto 
důvodů by měl být zřízen Evropský výbor 
pro systémová rizika (ESRB) jako nový 
nezávislý orgán odpovědný za realizaci 
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nezávislý orgán odpovědný za realizaci 
makroobezřetnostního dohledu na evropské
úrovni.

makroobezřetnostního dohledu na úrovni 
Unie. Analýzy ESBR by měly být omezeny 
na finanční sektor a neměly by se týkat 
mzdové a fiskální politiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let. 

c) pět předsedů národní centrální banky, 
kteří jsou voleni členy a z řad členů 
generální rady, kteří jsou rovněž členy 
Generální rady ECB, na dobu dvou let;

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu, Komisi a případně 
příslušné evropské orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výzvy Rady nebo Komise 
ESRB také přezkoumá konkrétní otázky. 

2. Na základě výzvy Rady, Evropského 
parlamentu nebo Komise ESRB také 
přezkoumá konkrétní otázky. 



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

CS



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

CS

POSTUP

Název Obezřetostní dohled nad finančím systémem na makro úrovni a zřízení 
Evropského výboru pro systémová rizika

Referenční údaje KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Příslušný výbor ECON

Výbor, který zaujal stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

JURI
7.10.2009

Navrhovatel
       Datum jmenování

Evelyn Regner
5.10.2009

Projednání ve výboru 3.12.2009 28.1.2010

Datum přijetí 28.4.2010

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

22
0
1

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování

Kay Swinburne


