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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Propunerea Comisiei privind un Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS)

Propunerea Comisiei face parte dintr-un pachet vizând să amelioreze cadrul de supraveghere 
al UE bazat pe recomandările grupului Larosière, având ca obiectiv eliminarea carențelor 
care, în contextul actualei crize financiare, au ieșit la iveală în cadrul actualului cadru de 
supraveghere.

CERS ar trebui să contribuie, în calitatea de element esențial al unei structuri de supraveghere 
integrată la nivelul UE, la o mai bună funcționare a pieței interne. Acesta a fost conceput ca 
un organism european complet nou, fără precedent în această formă și fără personalitate 
juridică. CERS are ca obiectiv elaborarea unei perspective macroprudențiale la nivel european 
vizând să abordeze problema analizei fragmentate de risc individual la nivel național, pentru a 
spori eficacitatea mecanismelor de alertă timpurie și a permite ca autoritățile pertinente să 
adopte măsuri bazate pe evaluările de risc.

Conform propunerii Comisiei, CERS va fi compus dintr-un Consiliu de Administrație, un 
Comitet Director și un Secretariat, ale căror servicii vor fi asigurate de Banca Centrală 
Europeană. Din Consiliul de Administrație - organismul de conducere - vor face parte toți 
guvernatorii băncilor centrale naționale. Regulamentul de înființare a CERS este completat 
printr-o decizie a Consiliului care conferă Băncii Centrale Europene (BCE) sarcina de a 
asigura secretariatul CERS.

2. Poziția raportoarei

Raportoarea salută înființarea CERS. Criza a demonstrat că supravegherea microprudențială 
de către autoritățile naționale este insuficientă pentru a identifica și evita riscurile sistemice. 
Este importantă înființarea unui sistem (de supraveghere macroprudențială) la nivel european 
pentru a monitoriza, evalua și, dacă este cazul, evita potențialele riscuri pentru stabilitatea 
financiară, precum și pentru a asigura avertizarea timpurie cu privire la riscurile sistemice și a 
propune măsuri practice pentru abordarea acestora. Interacțiunile dintre evoluțiile 
macroeconomice și sistemul financiar trebuie să poată fi observate și evaluate dintr-o 
perspectivă largă. De asemenea, ar fi utilă intensificarea cooperării cu FMI și cu Consiliul 
pentru stabilitate financiară, precum și cu organismele competente din țări terțe. 
Supravegherea riscurilor sistemice consolidează stabilitatea piețelor financiare, reduce 
posibilitatea unor noi crize financiare și sporește, astfel, atractivitatea pieței financiare 
europene.

Raportoarea propune câteva modificări menite să clarifice și să amelioreze structura de 
supraveghere propusă. În principiu, mandatul CERS trebuie să fie limitat în mod clar la 
sectorul financiar, iar politicile salariale și fiscale nu trebuie să intre sub incidența sa. Toate 
obiectivele UE menționate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie să fie 
luate în considerare în momentul evaluării riscurilor.

Votarea în cadrul Consiliului de Administrație ar trebui să aibă loc cu respectarea strictă a 
principiului „un membru, un vot”, astfel cum se prevede în articolul 10 din propunerea 
Comisiei: ar trebui să nu se recurgă la ponderarea voturilor.
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În privința Comitetului Director, raportoarea propune ca acesta să fie compus din cinci 
reprezentanți ai băncilor centrale naționale, ținând cont de faptul că supravegherea 
macroprudențială necesită o reprezentare echilibrată a acestora în cadrul Comitetului Director, 
pentru a se evita dominarea acestuia de persoane care nu reprezintă băncile centrale. 

În privința colectării și schimbului de informații, CERS trebuie să fie în măsură să își 
îndeplinească în mod autonom sarcinile atribuite, fără a se baza pe autoritățile naționale. Prin 
urmare, trebuie să se asigure un acces rapid și regulat la date.

Trebuie să se asigure cel mai înalt nivel de transparență. Publicarea analizelor trebuie să 
constituie regula de bază, iar confidențialitatea acestora trebuie să fie justificată în detaliu și 
permisă numai printr-o decizie specială. Datele incluse în analize trebuie să fie publice, însă 
accesibile sub o formă anonimă adecvată, fapt care ar permite ameliorarea calității 
recomandărilor.

Parlamentul European ar trebui să dispună de aceleași competențe ca și Consiliul și Comisia, 
în special posibilitatea de a solicita CERS efectuarea de investigații.

Responsabilitatea CERS trebuie să fie clară. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de 
faptul că, în sensul prezentei propuneri, CERS poate prezenta doar propuneri neobligatorii, 
acesta nefiind investit cu puteri executive.

În concluzie, sistemul de supraveghere propus reprezintă un prim pas în direcția obiectivului 
pe termen lung al instituirii unui sistem de supraveghere european armonizat, în cadrul căruia 
o autoritate centrală europeană să dispună de competențe de reglementare în privința marilor 
instituții financiare și a altor organisme de credit sau grupuri financiare transfrontaliere 
importante din punct de vedere al riscurilor sistemice. Autoritățile competente pentru 
instituțiile de credit importante din punct de vedere sistemic ar trebui să fie autoritățile de 
supraveghere europene, în timp ce, în conformitate cu principiul subsidiarității, instituțiile 
care funcționează numai la nivel național ar trebui să fie supravegheate doar la acest nivel. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de  Comisie Amendamentul

(7) Comunitatea are nevoie de un 
organism aparte, responsabil cu 
supravegherea macroprudențială a 
sistemului financiar din Uniunea 
Europeană, care să identifice riscurile 

(7) Uniunea are nevoie de un organism 
aparte, responsabil cu supravegherea 
macroprudențială a sistemului financiar din 
Uniunea Europeană, care să identifice 
riscurile legate de stabilitatea financiară și, 
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legate de stabilitatea financiară și, acolo 
unde este necesar, să emită avertismente și 
recomandări în vederea adoptării unor 
măsuri în fața acestor riscuri. În consecință, 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice (CERS) trebuie instituit ca un 
nou organism independent, responsabil cu 
supravegherea macroprudențială la nivel 
european.

acolo unde este necesar, să emită 
avertismente și recomandări în vederea 
adoptării unor măsuri în fața acestor 
riscuri. În consecință, Comitetul european 
pentru riscuri sistemice (CERS) trebuie 
instituit ca un nou organism independent, 
responsabil cu supravegherea 
macroprudențială la nivelul Uniunii. 
Analizele efectuate de CERS trebuie să se 
limiteze în mod clar la sectorul financiar, 
iar chestiunile legate de politicile salariale 
sau fiscale nu trebuie să intre sub 
incidența acestora.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de  Comisie Amendamentul

(c) cinci alți membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceștia sunt 
aleși de către și dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

(c) cinci președinți ale unor băncilor 
centrale naționale, care sunt aleși de către 
și dintre membrii consiliului general care 
sunt, de asemenea, membri ai consiliului 
general al BCE, pentru o perioadă de doi 
ani. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de  Comisie Amendamentul

(2). Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale și că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acțiune, acesta informează Consiliul și, 
dacă este cazul, Autoritățile europene de 
supraveghere implicate.

(2). Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale și că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acțiune, acesta informează Consiliul, 
Comisia și, dacă este cazul, Autoritățile 
europene de supraveghere implicate.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de  Comisie Amendamentul

(2). De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitația Consiliului 
sau a Comisiei. 

(2). De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitația Consiliului, 
Parlamentului European sau a Comisiei. 
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