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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisijos pasiūlymas dėl Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV)

Komisijos pasiūlymas yra de Larosière grupės rekomendacijomis grindžiamo dokumentų 
rinkinio dėl ES priežiūros sistemos tobulinimo dalis, jo tikslas – pašalinti esamus priežiūros 
sistemos trūkumus, kurie paaiškėjo dabartinės finansų krizės metu. 

ESRV būtų integruotos ES priežiūros sistemos pagrindas ir prisidėtų prie geresnio vidaus 
rinkos veikimo. Numatoma, kad tai bus visiškai naujo tipo, analogų neturinti Europos įstaiga 
be juridinio asmens statuso. Ji turėtų plėtoti Europos makrolygio rizikos ribojimo 
perspektyvą, siekdama spręsti fragmentiškos individualios nacionaliniu lygmeniu atliekamos 
rizikos analizės problemą, padidinti išankstinio įspėjimo mechanizmo veiksmingumą ir 
sudaryti sąlygas atitinkamoms institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į rizikos vertinimą.

Kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, ESRV turėtų turėti Generalinę valdybą, Valdymo 
komitetą ir sekretoriatą, kurį pasiūlytų Europos centrinis bankas. Vadovybė turėtų valdybą, 
kurią sudarytų visų nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Reglamentą, kuriuo įsteigiama 
ESRV, papildo Tarybos sprendimas, kuriuo Europos centriniam bankui (ECB) skiriama 
užduotis užtikrinti ESRV sekretoriato paslaugas.

2. Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė teigiamai vertina ESRV įsteigimą. Krizės metu paaiškėjo, kad 
nacionalinių institucijų vykdomos mikrolygio priežiūros nepakanka norint nustatyti sisteminę 
riziką ir laiku imtis priemonių, kad jos būtų išvengta. Svarbu sukurti Europos (makrolygio 
priežiūros) sistemą, kuri padėtų stebėti ir vertinti galimą riziką finansų stabilumui, taip pat 
prireikus padėtų jos išvengti, anksti įspėtų apie sisteminę riziką ir pateiktų pasiūlymų dėl 
konkrečių kovos su šia rizika priemonių. Turėtų būti suteikta galimybė makroekonominių 
pokyčių ir finansų sistemos tarpusavio sąsajas stebėti ir vertinti plačiąja prasme. Taip pat 
reikėtų stiprinti TVF, Finansinio stabilumo tarybos ir atitinkamų trečiųjų šalių institucijų 
bendradarbiavimą. Sisteminės rizikos priežiūra padėtų padidinti finansinį stabilumą, 
sumažinti naujų finansų krizių galimybę ir pagerinti Europos finansų rinkos kaip veiklos 
vietos patrauklumą.

Nuomonės referentė, siekdama paaiškinti ir pagerinti numatomą priežiūros sistemą, pateikia 
keletą pakeitimų. Iš esmės ESRV įgaliojimai turėtų būti aiškiai apriboti ir susiję tik su finansų 
sektoriumi ir jie neturėtų būti susiję su darbo užmokesčio ir fiskaline politika. Kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, vertinant riziką reikia tinkamai atsižvelgti į visus ES 
tikslus. 

Generalinė valdyba balsuodama turėtų laikytis Komisijos pasiūlymo 10 straipsnyje nustatyto 
principo, kad valdybos nariai turi po vieną balsą; balsai neturėtų būti paskirstomi. 

Atsižvelgdama į Valdymo komitetą, ji siūlo, kad jame būtų 5 nacionalinių bankų atstovai, nes, 
siekiant vykdyti makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, Valdymo komitetas turėtų turėti 
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proporcingą nacionalinių centrinių bankų atstovų skaičių siekiant, kad jame nedominuotų ne 
emisijos bankų atstovai.

Taigi reikėtų apsvarstyti, ar į Valdymo komitetą reikėtų įtraukti daugiau ekonomikos politikos 
srities suinteresuotųjų subjektų, ypač po vieną socialinių partnerių (darbuotojų ir darbdavių) 
atstovą Europos lygmeniu.

Atsižvelgiant į informacijos rinkimą ir keitimąsi ja, naujoji įstaiga turėtų turėti galimybę 
vykdyti savo užduotis savarankiškai ir nepriklausyti nuo nacionalinių institucijų. Taigi, reikia 
užtikrinti greitą ir nuolatinę prieigą prie duomenų.

Reikėtų užtikrinti maksimalų skaidrumą. Tyrimai paprastai turėtų būti vieši, o slaptumo 
poreikis turėtų būti išsamiai pagrindžiamas, tyrimus įslaptinti galėtų būti leidžiama tik 
priėmus atskirą sprendimą. Tyrimų duomenys, nors ir anoniminiai, turėtų būti skelbiami 
viešai, nes tai padėtų padidinti rekomendacijų kokybę. 

Europos Parlamentas turėtų turėti tokias pačias galias kaip Taryba ir Komisija, ypač turėtų
galimybę paprašyti, kad ESRB atliktų tyrimą. 

Turėtų būti aiškiai apibrėžta ESRB atskaitomybė. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad į 
dabartinį pasiūlymą įrašytos tik neįpareigojančios rekomendacijos ir ESRB nesuteikiamos 
jokios vykdomosios užduotys. 

Taigi, numatoma priežiūros sistema yra pirmas žingsnis siekiant ilgalaikio tikslo sukurti 
suderintą Europos priežiūros sistemą numatant pagrindinę Europos instituciją, kuri reguliuotų 
dideles tarptautines finansų (kredito) įstaigas ar jų grupes, darančias sisteminę įtaką. Kredito 
įstaigų grupes, turinčias sisteminės įtakos, turėtų reguliuoti Europos priežiūros institucijos, o 
tik nacionaliniu mastu veikiančios įstaigos pagal subsidiarumo principą turėtų būti  
prižiūrimos tik nacionaliniu lygmeniu.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Bendrijai reikia specialios įstaigos, 
atsakingos už visos ES finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuri 
nustatytų riziką finansiniam stabilumui ir 
prireikus teiktų įspėjimus dėl rizikos ir 
rekomendacijas dėl veiksmų su tokia rizika 

(7) Sąjungai reikia specialios įstaigos, 
atsakingos už visos ES finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuri 
nustatytų riziką finansiniam stabilumui ir 
prireikus teiktų įspėjimus dėl rizikos ir 
rekomendacijas dėl veiksmų su tokia rizika 
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susijusioms problemoms spręsti. Todėl 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) turėtų būti įsteigta kaip nauja 
nepriklausoma įstaiga, atsakinga už ES
lygmens makrolygio rizikos ribojimo 
priežiūrą.

susijusioms problemoms spręsti. Todėl 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) turėtų būti įsteigta kaip nauja 
nepriklausoma įstaiga, atsakinga už 
Sąjungos lygmens makrolygio rizikos 
ribojimo priežiūrą. ESRV turėtų atlikti tik 
finansų sektoriaus tyrimus; į juos nebūtų 
įtraukiami darbo užmokesčio arba 
fiskalinės politikos klausimai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės 
tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų 
metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
Generalinės tarybos nariai;

c) penki nacionalinių centrinių bankų 
valdytojai. Juos iš savo tarpo dviejų metų 
laikotarpiui renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės 
tarybos nariai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai 
nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo 
neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą ir, 
kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros 
institucijas.

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai 
nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo 
neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą,
Komisiją ir, kai reikia, atitinkamas Europos 
priežiūros institucijas.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV 
taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

2. Tarybos, Europos Parlamento arba 
Komisijos kvietimu ESRV taip pat 
nagrinėja konkrečius klausimus.
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