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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0230/2010, внесена от Vincent Derudder, с белгийско гражданство, 
от името на Европейското сдружение на финансовите съветници и 
финансовите посредници, относно справедливо представителство на 
финансовите съветници и финансовите посредници в управителните съвети 
на новите надзорни органи, предложени в доклада Larosière

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че финансовите съветници и финансовите посредници следва да 
бъдат справедливо представени заедно с банките и застрахователните дружества в 
управителните съвети на трите нови надзорни органа, чието създаване е предложено в 
доклада Larosière. Според вносителя, финансовите посредници са най-близо до 
клиентите и са най-добре подготвени да ги представляват като професионалисти, които 
познават пазара и имат огромен практически опит.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

„Като се има предвид поверителния характер на работата, която предстои да се 
извършва, и решенията, които ще бъдат вземани от тези органи, Комисията не 
предложи да се разрешава на каквито и да било отраслови представители да присъстват 
на заседанията на надзорния съвет или на управителния съвет на новите европейски 
надзорни органи. Напротив, съгласно предложенията на групата de Larosière, 
Комисията увери, че новите органи ще бъдат възможно най-независими от всякакво 
политическо или стопанско влияние, както на равнището на ЕС, така и на национално 
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равнище. 

При все това, за целите на консултацията със заинтересованите страни, за всеки орган 
ще се създаде група на участниците, състояща се от представители на промишлеността, 
финансовия сектор, служителите и потребителите на финансови услуги. Относителните 
пропорции на всяка група следва да бъдат балансирани и никоя група не следва да 
доминира над останалите. В случаите, когато това е целесъобразно, финансовите 
съветници или посредници също биха могли да бъдат представени в тази група.“

Заключения

Предвид поверителния характер на работата, която предстои да се извършва, и 
решенията, които ще бъдат вземани от надзорния съвет и управителния съвет на новите 
органи, изглежда целесъобразно участието да бъде ограничено до националните 
надзорни органи. При все това, финансовите съветници и финансовите посредници със 
сигурност могат да бъдат представени в различните групи на участниците. Най-общо 
казано, когато става дума за консултативни експертни групи, създадени от Комисията, 
последната е задължена да осигури справедлив и балансиран състав, включващ 
представители на различни групи на участниците.  


