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ĪSS PAMATOJUMS

1. Komisijas priekšlikums par Eiropas Sistēmisko risku komiteju

Komisijas priekšlikums ir daļa no pasākumu paketes, kura pamatojas uz Jacques de Larosière
vadītās grupas (de Larosière grupa) ieteikumiem ES uzraudzības sistēmas uzlabošanai un 
kuras mērķis ir novērst pastāvošās uzraudzības sistēmas trūkumus, kuri tika konstatēti 
pašreizējā finanšu krīzē.

Eiropas Sistēmisko risku komitejai (ESRK) kā integrētas ES uzraudzības struktūras 
stūrakmenim jāveicina labāka iekšējā tirgus darbība. Komiteja ir iecerēta kā pilnīgi jauna, 
bezprecedenta Eiropas struktūra, kas nav juridiska persona. Tai, attīstot Eiropas 
makrouzraudzības perspektīvu, būs jārisina problēma, kas saistīta ar fragmentāru individuālu 
risku analīzi valstu līmenī, jāuzlabo agrā brīdinājuma mehānismu efektivitāte un jārūpējas, lai 
risku novērtējumiem sekotu attiecīgo iestāžu konkrēta rīcība.

Komisijas priekšlikums paredz, ka ESRK sastāvā ir valde, koordinācijas komiteja un 
sekretariāts, kuru nodrošina Eiropas Centrālā banka. Vadību īsteno valde, kurā ir visi valstu 
centrālo banku prezidenti. Regulu, ar kuru izveido ESRK, papildina Padomes lēmums, kas 
Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uzdod nodrošināt ESRK sekretariātu.

2. Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē ESRK izveidošanu. Krīze ir parādījusi, ka tikai valstu 
iestāžu mikrouzraudzība vien nevar konstatēt sistēmiskos riskus un tiem savlaicīgi veikt 
pretpasākumus. Ir būtiski nodibināt uz makrolīmeni vērstu Eiropas mēroga uzraudzības 
sistēmu, kurai jāuzrauga, jāizvērtē un attiecīgā gadījumā jānovērš riski, kas var potenciāli 
apdraudēt finanšu stabilitāti, un kura var dot agros brīdinājumus par sistēmiskiem riskiem un 
ierosināt konkrētus pasākumus cīņai pret šiem riskiem. Makroekonomisko procesu un finanšu 
sistēmas mijiedarbību jāspēj aplūkot un novērtēt plašā perspektīvā. Turklāt ir lietderīgi 
pastiprināt sadarbību ar SVF un Finanšu stabilitātes padomi, kā arī ar attiecīgām iestādēm 
trešās valstīs. Sistēmisko risku uzraudzība uzlabo finanšu tirgu stabilitāti, samazina jaunu 
finanšu krīžu rašanās iespējas un līdz ar to uzlabo Eiropas finanšu tirgus reputāciju.

Atzinuma sagatavotāja ierosina dažus grozījumus, lai paredzēto uzraudzības struktūru 
padarītu skaidrāku un to uzlabotu. Principā ESRK pilnvarām būtu skaidri jāaprobežojas ar 
finanšu nozari, un tām nevajadzētu attiekties uz algu un nodokļu politikas jautājumiem.
Izvērtējot riskus, pienācīgi jāņem vērā visi Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā izklāstītie 
mērķi.

Balsošana valdē būtu jārīko stingri pēc principa „viens pārstāvis - viena balss“, kā to nosaka 
Komisijas priekšlikuma 10. pants; nedrīkstētu piemērot balsu svērumu.

Attiecībā uz koordinācijas komiteju atzinuma sagatavotāja ierosina, lai tajā būtu pieci valstu 
centrālo banku pārstāvji, jo makrouzraudzībai būtu nepieciešama līdzsvarota valstu centrālo 
banku pārstāvība koordinācijas komitejā, lai novērstu pārstāvju dominēšanu, kuri nav emisijas 
banku pārstāvji.
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Bez tam būtu jāapsver doma par ekonomikas politikas dalībnieku plašu iesaistīšanu 
koordinācijas komitejā, jo īpaši — par to, lai iesaistītu pa vienam pārstāvim no Eiropas 
sociālo partneru apvienībām.

Attiecībā uz datu vākšanu un informācijas apmaiņu jānodrošina iespēja izpildīt uzdevumus 
patstāvīgi, neatkarīgi no valsts iestādēm. Tāpēc ir jānodrošina ātra un regulāra piekļuve 
datiem.

Jānodrošina pēc iespējas lielāka pārredzamība. Analīžu publiskumam vajadzētu būt normai, 
slepenība ir detalizēti jāpamato un ir pieļaujama tikai ar īpašu lēmumu. Analīžu datiem jābūt 
(piemēroti) anonīmā veidā publiski pieejamiem, kas var palīdzēt uzlabot ieteikumu kvalitāti.

Eiropas Parlamentam jābūt tādām pašām pilnvarām kā Padomei un Komisijai, jo īpaši iespējai 
uzdot ESRK veikt izpēti.

ESRK atbildība ir jāprecizē. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu ir 
iespējami tikai nesaistoši ieteikumi un ESRK netiek deleģēti nekādi izpildes uzdevumi.

Kopumā ierosinātā uzraudzības sistēma ir pirmais solis uz ilgtermiņa mērķi — saskaņotu 
Eiropas uzraudzības sistēmu, kurā centrāla Eiropas iestāde veic regulatora funkcijas attiecībā 
uz lielām sistēmiskām pārrobežu finanšu iestādēm / kredītiestādēm (grupām). Attiecībā uz 
sistēmiskām kredītiestāžu grupām iestādes funkcijas būtu jāveic Eiropas uzraudzības 
iestādēm, savukārt, ievērojot subsidiaritātes principu, iestādēm, kas darbojas tikai valsts 
ietvaros, jābūt pakļautām arī tikai valsts līmeņa uzraudzībai.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopienai ir vajadzīga īpaša, par visas 
ES finanšu sistēmas makrouzraudzību 
atbildīga struktūra, kas konstatētu 
finansiālās stabilitātes riskus un vajadzības 
gadījumā izteiktu brīdinājumus un sniegtu 
ieteikumus, lai veiktu pasākumus šo risku 
novēršanai. Tādēļ būtu jāizveido Eiropas 
Sistēmisko risku komiteja (ESRK) kā 
jauna, neatkarīga struktūra, kas atbild par 

(7) Savienībai ir vajadzīga īpaša, par visas 
ES finanšu sistēmas makrouzraudzību 
atbildīga struktūra, kas konstatētu 
finansiālās stabilitātes riskus un vajadzības 
gadījumā izteiktu brīdinājumus un sniegtu 
ieteikumus, lai veiktu pasākumus šo risku 
novēršanai. Tādēļ būtu jāizveido Eiropas 
Sistēmisko risku komiteja (ESRK) kā 
jauna, neatkarīga struktūra, kas atbild par 
makrouzraudzību Savienības līmenī. 
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makrouzraudzību Eiropas līmenī. ESRK analīzei vajadzētu aprobežoties ar 
finanšu nozari, un tai nevajadzētu 
attiekties uz algu un nodokļu politikas 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

(c) pieci valstu centrālo banku 
priekšsēdētāji, kurus ievēl valdes locekļi 
uz diviem gadiem no to valdes locekļu 
vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi; 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi vai, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi, Komisiju un, ja 
nepieciešams, konkrētas Eiropas 
uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Padomes vai Komisijas 
uzaicinājuma ESRK izskata arī īpašus 
jautājumus. 

2. Pēc Padomes, Eiropas Parlamenta vai 
Komisijas uzaicinājuma ESRK izskata arī 
īpašus jautājumus. 
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