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1. Secinājumi un ieteikumi
1.1.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi ir izteikts aicinājums sniegt
pierādījumus kā inovatīvs, informatīvs un lietderīgs instruments, kas palīdz novērtēt likumdošanas iniciatīvu ietekmi ES
līmenī, un pauž cerību, ka nākotnē tas kļūs par ierastu praksi.
1.2.
EESK atbalsta aicinājumā sniegt pierādījumus pausto secinājumu, kurā ir uzsvērts, ka neseno finanšu reformu
pamatprincipus kopumā nevar apstrīdēt un ka jaunie noteikumi ir uzlabojuši finanšu sistēmas stabilitāti un noturību. EESK
uzsver, cik liela nozīme Kapitāla tirgu savienības (KTS) izveides pabeigšanas paātrināšanā ir ES tiesiskajam regulējumam
finanšu pakalpojumu jomā.
1.3.
Attiecībā uz samērīgumu EESK atzinīgi vērtē pieeju, kas paredz reformas īstenošanu plašāka mērķa kontekstā, proti,
labāk sabalansēt finanšu stabilitāti un izaugsmes mērķus. Tā mudina dalībvalstis, transponējot ES noteikumus, neieviest
nevajadzīgu slogu un ierobežojumus. Komiteja atgādina gan ES, gan valstu likumdevējiem, ka būtu jāplāno saprātīgi jauno
tiesību aktu spēkā stāšanās un piemērošanas termiņi, lai ļautu pielāgoties visām ieinteresētajām personām.
1.4.
EESK īpaši attiecībā uz tiesisko regulējumu finanšu pakalpojumu jomā iesaka, ka tie transponēšanas aspekti, kas
atrodas dalībvalstu pārziņā, būtu stingri jāuzrauga un būtu jāievieš attiecīgas īstenošanas pārbaudes, lai nodrošinātu
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un sekmētu KTS turpmāku attīstību.
1.5.
EESK piekrīt, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš bankām, jo tās sniedz svarīgus vispārējas nozīmes pakalpojumus
sabiedrībai un ir galvenais MVU pieejamais finansējuma avots. ES finanšu sistēmā dominē universālas bankas, kas ļoti lielā
mērā apgrūtina likumdevēju uzdevumu, jo šajā nozarē vienmēr ir jāatrod pareizais līdzsvars starp uzņēmējdarbības brīvību
un riska uzņemšanos un nepieciešamību pēc stabilitātes.
1.6.
Tādēļ EESK aicina Eiropas lēmumu pieņēmējus paātrināt ES banku nozares strukturālo reformu, tostarp atrisināt šo
aspektu Komisijas tiesību akta priekšlikumā (1), kurš pašlaik ir nonācis strupceļā koplēmuma procedūrā. EESK atgādina, ka
tiesību akti ne vienmēr it tas piemērotākais politikas pasākums, un aicina Komisiju, kad vien iespējams, izvēlēties
nenormatīvus un uz tirgus principiem balstītus risinājumus.

(1)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību (
COM(2014) 43 final).
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2. Vispārīgas piezīmes
2.1.
EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas centienus aicināt sniegt pierādījumus pirms finanšu pakalpojumu jomas
regulējuma priekšlikumu iesniegšanas un iesaka to padarīt par ierastu praksi likumdošanas procesā. Šī ir pirmā reize, kad
tiek izmantota šāda pieeja, un EESK uzskata, ka tā būtu uzskatāma par labu praksi, kas jāievēro turpmāk. EESK atzinīgi
novērtē arī to, ka šo pieeju stingri atbalsta arī Eiropas Parlaments (2).

2.2.
EESK pauž atzinību par to, ka, aicinot sniegt pierādījumus, Komisija virzās priekšu savas regulējuma izstrādes
metodikas jomā, proti, aplūko visu finanšu pakalpojumu jomas tiesiskā regulējuma kopumu un izvērtē, kā mijiedarbojas
atsevišķi tiesību akti. Komiteja aicina Komisiju apsvērt šādas pieejas plašākas izmantošanas iespējas turpmāko likumdošanas
iniciatīvu izstrādē. Šāda pieeja atbilst REFIT (3) programmai un Labāka regulējuma programmai (4).

2.3.
EESK atzinīgi vērtē Komisijas centienus saistībā ar likumdevēju uzdevumu izveidot pienācīgu pamatu banku nozares
(un visas finanšu nozares) attīstīšanai, lai tā varētu pildīt savas svarīgās un neaizstājamās funkcijas ilgtspējīgas ekonomikas
izaugsmes un darbvietu izveides atbalstīšanā.

2.4.
Lai efektīvi izmantotu gūtos sasniegumus un nezaudētu iesākto virzību, EESK mudina Komisiju turpināt sīki analizēt
apkopotos dažādu tiesību aktu neatbilstības, pārklāšanās un neparedzētas mijiedarbības piemērus.

2.5.
Ņemot vērā steidzamo nepieciešamību atjaunot un sekmēt izaugsmi ES, EESK mudina veikt pasākumus prudenciālo
mērķu sasniegšanai izaugsmei labvēlīgākā veidā. Tā kā banku kredīti joprojām ir galvenais finansējuma avots lielākajam
vairumam ES uzņēmumu, jo īpaši MVU, jauno noteikumu izstrādes laikā galvenajai prioritātei vajadzētu būt izvairīties no
tā, ka tiek kavētas finanšu plūsmas ekonomikā.

2.6.
Attiecībā uz samērīgumu EESK atzinīgi vērtē pieeju, kas paredz reformas īstenošanu plašāka mērķa kontekstā, proti,
labāk sabalansēt finanšu stabilitāti un izaugsmes mērķus. EESK uzsver, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu šā
principa ievērošanu arī dalībvalstu līmenī un to, lai dalībvalstis, transponējot ES noteikumus, neieviestu nevajadzīgu slogu
un ierobežojumus. Šie pasākumi ir saskaņoti ar centieniem novērst slogu, kas saistīts ar dažādu atsevišķu prasību
dublēšanos un neatbilstībām to starpā. Nepieciešamība pēc saskaņošanas būtu jāsabalansē ar nepieciešamību atzīt dažādību,
nodrošināt samērīgu regulējumu un sekmēt pareizu rīcības brīvības izmantošanu.

2.7.
EESK aicina Komisiju direktīvu priekšlikumu izstrādes procesā ņemt vērā to, ka dalībvalstis dažādi transponē
direktīvas. Dažas valstis tās transponē pārāk stingri un burtiski, tādējādi atņemot direktīvām paredzēto elastīgumu un nereti
nosakot daudz stingrākas prasības savām tautsaimniecības nozarēm nekā citas valstis. Citas valstis izmanto tām sniegto
rīcības brīvību un gandrīz neievēro attiecīgā tiesību akta būtību. Tiek radīti nevienlīdzīgi konkurences apstākļi un tādējādi
ignorēts viens no galvenajiem tiesību aktu mērķiem. Tieši tādēļ EESK ierosina stingri uzraudzīt transponēšanas procesa
dažādību un veikt attiecīgas pārbaudes, lai konstatētu, kā tiesību akti tiek īstenoti.

2.8.
EESK principā atbalsta turpmākos pasākumus, kurus Komisija ir ierosinājusi savā paziņojumā (5), un aicina Komisiju
atbilstošos tiesību aktus, kad tie būs sagatavoti, iesniegt plašai apspriešanai ar attiecīgo nozaru ieinteresētajām personām.

(2)
(3)
(4)
(5)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0006&language=LV
http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_lv
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Labāks regulējums
labāku rezultātu sasniegšanai – ES programma” (COM(2015) 215 final).
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Aicinājums sniegt
pierādījumus – ES tiesiskais regulējums finanšu pakalpojumu jomā” (COM(2016) 855 final).
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2.9.
Papildu turpmāko pasākumu ietvaros Komisijai būtu jāņem vērā, ka daudzos gadījumos transponēšanas termiņi
finanšu pakalpojumu jomā ir saistīti ar pamata tiesību akta pieņemšanu (1. līmenis). Taču, lai nodrošinātu pienācīgu
īstenošanu, ir vajadzīga arī informācija par sīkākiem īstenošanas pasākumiem (2. līmenis). Tādēļ transponēšanas termiņi,
kas saistīti ar 1. līmeņa tiesību aktiem, nereti ir pārāk īsi. Šā iemesla dēļ transponēšanas termiņi ir jāpiesaista galīgo, sīkāk
izstrādāto īstenošanas pasākumu pieņemšanai (2. līmenis). EESK atzinīgi vērtē to, ka Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai
izstrādātu Transponēšanas ceļvedi, un vēlas rūpīgi sekot līdzi šā procesa norisei.

3. Vispārīgas piezīmes par turpmāko rīcību

3.1. Novērst nevajadzīgus regulatīvos ierobežojumus ekonomikas finansēšanai
3.1.1.
EESK atzinīgi vērtē ierosinātās korekcijas Kapitāla prasību regulas (CRR2 tiesību aktu kopuma) svarīgākajās jomās,
lai aizsargātu banku spēju finansēt ekonomiku (6).

3.1.1.1.
EESK uzskata par ļoti piemērotu ideju koriģēt sviras rādītāju, lai atainotu ES finanšu nozares dažādību un
aizsargātu piekļuvi tīrvērtei un publiskā sektora attīstības finansējumam.

3.1.1.2.
EESK atzinīgi vērtē priekšlikumu pakāpeniski ieviest un uzlabot neto stabila finansējuma rādītāju, lai
nodrošinātu ES tirdzniecības finansēšanas darbību, atvasināto instrumentu tirgu un līgumu par aktīvu pārdošanu ar
atpirkšanu tirgu pareizu darbību.

3.1.2.
MVU visā Eiropā banku kredītus joprojām uzskata par galveno finansējuma avotu (7). EESK atzinīgi novērtē
Komisijas nodomu paplašināt “MVU atbalsta faktora” piemērošanu, attiecinot to uz visiem aizdevumiem, kas lielāki par
EUR 1,5 miljoniem (8). Vienlaikus tā aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst banku sniegtā finansējuma pietiekamības
novērtēšanai un veikt pasākumus efektīvākai banku sniegtā finansējuma novirzīšanai, lai tas palīdzētu apmierināt MVU
īpašās vajadzības, kas atkarīgas no to dažādajiem riska profiliem, attīstības stadijas, atrašanās vietas u. c. EESK arī ierosina,
ka Komisija varētu apsvērt iespēju piemērot “MVU atbalsta faktoru” iespējamiem pašu līdzekļu prasību palielinājumiem
gadījumos, kad pastāv pretcikliski vai sistēmiski riski, jo pretējā gadījumā MVU kreditēšana varētu tikt ierobežota.

3.1.3.
EESK atzinīgi vērtētu to, ka ievērojami tiek samazināts stimuls aizņemties, lai palielinātu ekonomikas noturību un
kapitāla sadali, tādējādi padarot kapitālu emitentiem un investoriem pievilcīgāku.

3.1.4.
Ņemot vērā mērķi izveidot Kapitāla tirgu savienību (9), EESK uzsver, ka uzņēmumiem būtu jāspēj piekļūt dažādu
veidu tirgiem visā ES atkarībā no to lieluma, darbības jomas un īpatnībām.

3.1.5.
ES tiesiskais regulējums finanšu pakalpojumu jomā ir lieliska iespēja labāk risināt jautājumu par nepieciešamību
dažādot ieguldītāju un patērētāju izvēles iespējas un izveidot vidi, kas stimulēs inovāciju finanšu produktu jomā.

3.2. Palielināt noteikumu samērīgumu, neapdraudot prudenciālos mērķus
3.2.1.
EESK uzsver nepieciešamību pakāpeniski turpināt banku savienības izveidi un norāda, ka tādēļ ir vajadzīga pilnīga
un savlaicīga tiesību aktu īstenošana.

3.2.2.
EESK aicina Komisiju turpināt centienus pabeigt regulas izstrādi par banku nozares strukturālo reformu. Komiteja
uzsver vajadzību racionalizēt ziņošanas prasību saturu un tās biežumu un izvērtēt, kādi dati ir patiesi vajadzīgi, kā arī
saskaņot un vienkāršot veidlapas un nodrošināt izņēmumus attiecībā uz MVU, kad vien tas iespējams.

(6)
(7)
(8)
(9)

COM(2016) 850 final.
EESK informatīvs ziņojums MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu piekļuve finansējumam 2014.–2020. gadā: iespējas un problēmas.
Kapitāla prasību regula (CRR), 501. pants (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
OV C 383, 17.11.2015., 64. lpp.
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3.2.3.
EESK aicina Komisiju ETIR (Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru) pārskatīšanas procesā analizēt, kā centrālo
darījumu partneru (CCP) pieņemtā parādsaistību nodrošinājuma kvalitātes pazemināšanās var ietekmēt to noturību, un
apsvērt, vai atsevišķus tirgus dalībniekus, piemēram, pensiju fondus, varētu pilnīgi atbrīvot no centralizētās tīrvērtes
prasības, ja to dalība samazina kopējās finanšu sistēmas stabilitāti tādēļ, ka tiek pieņemts cits bezskaidras naudas
parādsaistību nodrošinājums.

3.2.4.

Ņemot vērā proporcionalitātes principu, EESK ierosina:

— tā vietā, lai vienkārši samazinātu ziņošanas biežumu, mazām bankām un citām mazām finanšu iestādēm līdz noteiktam
slieksnim vispār nepiemērot noteiktas ziņošanas prasības. Pretējā gadījumā šīs tiesību aktu ievērošanas izmaksas mazām
iestādēm var radīt tirgus izkropļojumus un situāciju, kad priekšroka tiek dota noteiktu veidu organizācijām un lielajiem
uzņēmumiem,

— mazās bankas un mazās finanšu iestādes kopumā nepārslogot ar administratīvām prasībām ar nosacījumu, ka tās ievēro
noteiktus standartus. Šo standartu ievērošana ir stingri jāuzrauga, jo citādi tiks zaudēta uzticēšanās.

3.3. Samazināt pārmērīgu regulatīvo slogu
3.3.1.
EESK pauž stingru pārliecību, ka KTS sekmīga izveide dos iespēju ES uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma,
nozares un darbības cikla posma piekļūt ES kapitāla tirgum ērtā, vienkāršā un cenas ziņā pieejamā veidā. EESK pauž cerību,
ka Prospektu direktīvai tiks pievienots efektīvs 2. līmeņa tiesību akts, kam būtu jāsekmē iekļaušana biržas sarakstā – jo īpaši
MVU iekļaušana – un jārada labvēlīgāks režīms finansējuma piesaistei.

3.3.2.
Atzīstot, ka valstu uzraudzības iestādes ir labāk informētas par vietējā tirgus īpatnībām, EESK tomēr brīdina, ka tas
nekādā gadījumā nedrīkst būt attaisnojums pārmērīga regulējuma piemērošanai un ka valsts līmeņa prasības nedrīkstētu būt
stingrākas par ES tiesību aktu noteikumiem.

3.3.3.
EESK pauž bažas par tiesību aktu aizvien pieaugošo sarežģītību, par ko liecina lielais regulējuma apjoms,
detalizētība un slāņu skaits, kā arī uzraudzība visos līmeņos – starptautiskajā, ES un valsts līmenī. Komiteja, protams, atzīst,
ka finanšu tirgi ir ļoti sarežģīti un tāpēc tiem ir vajadzīgs kompleksāks regulējums, taču brīdina, ka tas varētu negatīvi
ietekmēt ieguldījumus. EESK uzskata, ka tiesību akti ne vienmēr ir vispiemērotākais politikas pasākums, un aicina Komisiju,
kad vien iespējams, izvēlēties nenormatīvus un uz tirgus principiem pamatotus risinājumus.

3.4. Padarīt tiesisko regulējumu atbilstīgāku un vērstu uz nākotni
3.4.1.
EESK atzinīgi vērtētu uz risku pamatotu pieeju regulējumam, viena veida riskam piemērojot viena veida
noteikumus. Šajā saistībā tā uzsver ieguvumus, ko sniedz aktīvu diversifikācija gan aktīvu klases, gan aktīvu izcelsmes ziņā,
ļaujot labāk veikt risku diversifikāciju un apmierināt investoru vajadzības.
3.4.2.
EESK norāda uz nepieciešamību ES līmenī steidzami īstenot plašākas un labākas finanšu izglītības iniciatīvas (10),
kurās būtu jāņem vērā katras dalībvalsts īpašās vajadzības. Īpaša uzmanība jāpievērš MVU, kā arī tam, kā labāk izmantot
kapitāla tirgu sniegtās iespējas.

3.4.3.
Starpniekiem, jo īpaši uzņēmumu apvienībām, ir ļoti būtiska nozīme finansējuma novirzīšanā reālajā ekonomikā,
kā arī labi attīstītās vietējās ekosistēmās.
3.4.4.
Saskaņā ar iepriekšējā atzinumā minētajiem secinājumiem (11) EESK uzsver, ka apspriešanās par finanšu
pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem bija pārāk plaša, un ierosina izmantot mērķtiecīgāku
pieeju, izstrādājot gaidāmo Rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem
uzņēmumiem, lai sasniegtu reālākus rezultātus. EESK arī uzskata, ka šajā rīcības plānā īpaša uzmanība būtu jāpievērš
patērētāju aizsardzībai.

(10)
(11)

OV C 318, 29.10.2011., 24. lpp.
OV C 264, 20.7.2016., 35. lpp.
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3.4.5.
EESK pilnībā atbalsta to, ka turpmāko noteikumu izstrādē par prioritāti ir noteikta tehnoloģiju attīstības vērā
ņemšana. Taču tā mudina Komisiju šajā saistībā būt īpaši piesardzīgai attiecībā uz draudiem kiberdrošībai. Komiteja uzsver,
ka integrētai pieejai KTS izveides pabeigšanai būtu jābūt vērstai uz digitālā vienotā tirgus attīstību un pašreizējām reformām
uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības jomā.

3.4.6.
EESK ierosina, ka turpmākajos pasākumos būtu jāiekļauj arī Pārredzamības direktīvas turpmāka pārskatīšana,
galveno uzmanību pievēršot ziņošanai par svarīgām līdzdalībām balsstiesībās. Šīs ziņošanas prasības dažādās dalībvalstīs
mēdz atšķirties un nereti atšķiras pat biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu starpā. Tas ir nevajadzīgs slogs ieguldītājiem un
būtu jānovērš, īstenojot pilnīgu saskaņošanu, jo tas traucē Kapitāla tirgu savienības attīstību.

3.4.7.
Kopumā pārrobežu ieguldījumus kavē tas, ka investoriem, ieguldot biržas sarakstā iekļautos uzņēmumos, kuru
juridiskā adrese ir kādā no 28 dalībvalstīm, ir jāņem vērā 28 atsevišķi regulējumi. Sīki izstrādātas regulas direktīvu vietā
nodrošinātu būtisku progresu Kapitāla tirgu savienības izveides procesā. Regulas būtu jāpapildina ar uzraudzību un izpildi
Eiropas līmenī.

4. Turpmākie pasākumi
4.1.

EESK mudina banku savienībā pilnībā iekļaut dalībvalstis, kas nav eurozonā.

4.2.
Saskaņā ar savā nesenajā atzinumā (12) paustajiem secinājumiem EESK uzsver, ka Prospektu direktīvas pārskatīšanai
jābūt vērstai uz izmaksu samazināšanu un procedūru vienkāršošanu MVU, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo līdzsvaru
ieguldītāju aizsardzībai. EESK uzsver, ka ietekmes novērtējumā un izmaksu un ieguvumu analīzē būtu jāiekļauj rūpīgi
ietekmes novērtējumi par 2. līmeņa pasākumiem, kuri veido būtisku ES finanšu nozares tiesiskā regulējuma daļu.

4.3.
EESK aicina Komisiju un attiecīgās uzraudzības iestādes risināt starptautisko finanšu pārskatu standartu un
prudenciālo prasību mijiedarbības jautājumu un pārskatīt nodokļu grāmatvedības ietekmi uz pašu līdzekļiem.

4.4.
Vienlaikus EESK vēlētos vērst Komisijas uzmanību uz to, ka dažreiz regulējums mainās tik bieži, ka tas rada
apjukumu un iestādēm un privātpersonām ir ļoti grūti vai pat neiespējami ievērot noteikumus. Procedūru un veidlapu
pielāgošanai ir nepieciešams pienācīgs termiņš, un tāpēc Komisijai līdz jaunu izmaiņu ieviešanai būtu jāparedz zināms laika
periods.

4.5.
Komisijai ir jānodrošina, ka pat tajos gadījumos, kad, izstrādājot 2. līmeņa tiesību aktus, notiek apspriešanās ar
Eiropas uzraudzības iestādi, tiesību aktu pienācīgai īstenošanai valsts līmenī tiek paredzēts pietiekams laiks. Pretējā gadījumā
īstenošanas termiņi vai nu jāpagarina (kā standartizētu privāto ieguldījumu produktu (PRIIP) gadījumā), vai arī – sliktākajā
gadījumā – uzņēmumiem un to darbiniekiem atliks pārāk maz laika, lai iepazītos ar jaunajiem tiesību aktiem, pirms sākt tos
ievērot.

4.6.
EESK pauž stingru pārliecību, ka līdztekus centieniem izstrādāt tiesību aktus finanšu nozarē ir nepieciešamas arī
pārmaiņas kultūras un uzvedības ziņā, un šajā saistībā aicina visas ieinteresētās personas pastāvīgi censties panākt labāku
atbilstību, atsaucīgāku un pārredzamāku pārvaldību un visu tirgus dalībnieku lielāku pievēršanos ilgtermiņa perspektīvai.

4.7.
Lai stimulētu konkurenci ļoti koncentrētā tirgū, EESK vēlētos, lai tiktu sekmēta papildu reitingu aģentūru darbība.
Tas varētu palīdzēt samazināt pārmērīgi augstās izmaksas, kas MVU jāmaksā par ārējā kredītreitinga saņemšanu, un tāpēc
EESK aicina Komisiju izpētīt, kā MVU reitingu varētu noteikt salīdzināmā un finansiāli pieejamā veidā.

4.8.
Lai nodrošinātu ātru un efektīvu īstenošanu un saskaņā ar Komisijas 2017. gada darba programmā (13) noteiktajām
prioritātēm, EESK iesaka veikt pasākumus, lai garantētu, ka dalībvalstis pilnībā apņemas ievērot direktīvu transponēšanas un
to pilnīgas īstenošanas termiņus.

(12)
(13)

OV C 177, 18.5.2016., 9. lpp.
COM(2016) 710 final.
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4.9.
Saskaņā ar labāka regulējuma iniciatīvu EESK aicina Komisiju sekmēt visu attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp
ekspertu grupu un konsultatīvo struktūru, iesaistīšanos jau agrīnā posmā, lai nodrošinātu līdzsvarotu līdzdalību
apspriešanā, atspoguļojot ieinteresēto personu dažādību.
Briselē, 2017. gada 29. martā
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
priekšsēdētājs
Georges DASSIS

