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Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej
centrálnej banke: Regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu“
[KOM(2010) 301 v konečnom znení]
(2011/C 107/04)
Spravodajca: pán IOZIA
Európska komisia sa 2. júna 2010 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej
centrálnej banke: Regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu“
KOM(2010) 301 v konečnom znení.
Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru
v danej veci prijala svoje stanovisko 1. februára 2011.
Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 469. plenárnom zasadnutí 16. a 17. februára 2011
(schôdza zo 16. februára 2011) prijal 164 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania
zdržal, nasledujúce stanovisko:

1. Závery a odporúčania
1.1
„V oblasti medzinárodného dohľadu treba ešte vykonať
veľmi veľa práce. Aj tá najlepšia regulácia na svete je zbytočná,
ak sa nedohliada na jej uplatňovanie.“ (1)
1.2
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta
oznámenie Komisie a považuje nový systém regulácie finanč
ných trhov za kľúčový nástroj potrebný na oživenie udržateľ
ného hospodárstva.
1.3
EHSV sa domnieva, že týmto otázkam sa venuje stále
menej pozornosti a že potrebu prijať bezodkladné opatrenia
vnímajú jednotlivé krajiny rôzne, pričom sa zdá, že už prestala
byť spoločnou prioritou.
1.4
EHSV opakovane zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je
potrebné vynaložiť väčšie úsilie a dospieť k medzinárodnej
dohode. Považuje však za dôležité a nevyhnutné, aby sa proces,
ktorý naštartovali samotné európske inštitúcie, úspešne a rýchlo
zakončil a aby sa pred ním neuprednostňoval rámec medziná
rodných dohôd, ktoré – ako sme sa žiaľ nedávno mohli znovu
presvedčiť – nie sú ani zďaleka zavŕšené.
1.5
EHSV kladne hodnotí navrhované opatrenia a so
záujmom očakáva tie, ktoré sa ešte finalizujú, ako je napríklad
plánovaná revízia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi
(STFN), potrebná na zaručenie spoľahlivosti a transparentnosti
trhov, ako aj dôvery investorov, v súvislosti s ktorou bude vo
vhodnom čase požiadaný o konzultáciu.
1.6
EHSV podporuje Komisiu v jej snahe doviesť legislatívny
proces v tejto otázke do úspešného konca. Komisia by mohla
(1) Dominique Strauss-Kahn, Agadir, 1. novembra 2010.

EHSV poveriť propagovaním prerokúvaných návrhov, ako aj
následných návrhov nariadení na úrovni členských štátov
v sociálnych a hospodárskych organizáciách, ako aj
v organizáciách zastrešujúcich spotrebiteľov v oblasti finanč
ných služieb.

1.7
USA v tejto oblasti nasadili dobré tempo tým, že prijali
Doddov-Frankov zákon o regulácii finančných trhov USA,
ktorým sa položili základy pre väčšiu celosvetovú konvergenciu.
Tento zákon rieši mnohé otázky len z hľadiska regulačného
rámca a vypracovanie konečnej podoby pravidiel ponecháva
na príslušné orgány alebo na neskoršie štádiá, počas ktorých
sa podrobnejšie rozpracujú detaily. Pokiaľ ide o Európsku
komisiu, tá už jednotlivé ustanovenia rozpracovala detailne
V konečnom dôsledku by oba tieto postupy mali dosiahnuť
rovnaké ciele.

1.8
EHSV víta niektoré inovatívne rozhodnutia prijaté
v legislatíve USA a navrhuje, aby Komisia podrobne preskúmala
návrh zriadiť orgán na ochranu spotrebiteľov v oblasti finanč
ných služieb. EHSV sa však nazdáva, že treba zvážiť, či by tento
orgán nemal mať autonómnejšie postavenie.

1.9
Stojí tiež za pozornosť preskúmať rozhodnutia USA
týkajúce sa inštitúcií, ktoré boli považované za príliš veľké na
to, aby skrachovali (too big to fail), čo môže z hľadiska manaž
mentu rizík viesť k morálnemu hazardu. EHSV žiada Komisiu,
aby starostlivo zvážila možnosť prijať podobné opatrenia, ktoré
sa javia ako radikálne a ktoré môžu slúžiť ako odstrašujúci
prvok pre niektorých manažérov finančných inštitúcií, ktorí
konajú neuvážene a obzvlášť riskantne, a ktoré by mohli
prispieť k efektívnejšiemu manažmentu rizík vo finančných
inštitúciách.
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1.10
Celý proces aktualizácie regulačných predpisov by mal
byť ukončený do roku 2011 a aktualizovaný systém by mal
začať naplno fungovať od roku 2013. Tieto lehoty by sa mali
dať stihnúť, ak sa nevyskytnú žiadne problémy a všetci dodržia
časový plán. EHSV má však určité obavy a domnieva sa, že sa
to nemusí podariť. Komisia by mala požiadať Európsky parla
ment a Radu, aby urýchlili všetky aktivity súvisiace s reguláciou
finančných trhov. Finančná kríza vypukla v roku 2007 a už
vtedy sa začalo hovoriť o potrebe prijať prísne opatrenia na
regulovanie trhov. Kríza medzičasom pohltila 2 000 miliárd
USD, skrachovali mnohé podniky a zrušilo sa prinajmenšom
30 miliónov pracovných miest, pričom podľa riaditeľa MMF
sa počíta so stratou ďalších 400 miliónov miest. Len
v samotnom finančnom sektore bolo celosvetovo zo zamest
nania prepustených prinajmenšom pol milióna ľudí. Postupne
o prácu prichádzajú stále ďalší a tento trend bude ďalej pokra
čovať.

1.11
EHSV požaduje stabilnú, obsažnú, účinnú a vyváženú
reguláciu. V snahe predísť negatívnym následkom EHSV odpo
rúča vykonať hĺbkovú analýzu kumulatívnych regulačných
iniciatív, aby sa dali prijať potrebné opatrenia pre finančný
systém a kapitálový trh. Stabilný a efektívny systém by mal
viesť k väčšej finančnej stabilite a dostatku likvidity v reálnej
ekonomike.

1.12
Občianska spoločnosť na európskej aj národnej úrovni
musí naďalej vyvíjať nátlak na príslušné inštitúcie a verejné
orgány, aby vo finančnej sfére urýchlene prijali nové pravidlá.
Komisia by mohla poveriť EHSV, aby v členských štátoch
upozorňoval na potrebu prijať rýchle a komplexné rozhodnutia
v oblasti regulácie finančných trhov. Na tento účel by mohol
usporadúvať verejné iniciatívy v teréne, do ktorých by sa zapojili
aj sociálni a hospodárski aktéri a organizácie zastrešujúce spot
rebiteľov v oblasti finančných služieb.

2. Oznámenie Komisie
2.1
Komisia vo svojom oznámení „Regulácia finančných
služieb v záujme udržateľného rastu“ opisuje dosiahnuté ciele
a plán budúcich legislatívnych iniciatív, pričom vysvetľuje štyri
hlavné zásady, ktorými sa riadi jej činnosť: transparentnosť,
účinný dohľad, zvýšená odolnosť a finančná stabilita,
a ochrana spotrebiteľa.

2.2
„Bezpečnejší,
spoľahlivejší,
transparentnejší
a zodpovednejší finančný systém v službách hospodárstva
a spoločnosti ako celku schopný financovať reálnu ekonomiku
je predpokladom udržateľného rastu. Je základným doplnkom
snáh Európy o konsolidáciu verejných financií a realizáciu štruk
turálnych reforiem, ktorých výsledkom bude dynamicky sa
rozvíjajúce hospodárstvo v budúcnosti.“ Takto sú v oznámení
zhrnuté hlavné zásady, ktorými sa riadi legislatívna činnosť
Komisie.

2.3
Komisia v tomto dokumente rekapituluje etapy, ktoré od
vyhrotenia krízy v septembri 2008 viedli k vytvoreniu nového
uceleného regulačného rámca.
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2.4
Už v novembri 2008 bola zriadená osobitná skupina,
ktorú viedol Jacques de Larosière, a boli prijaté rýchle opatrenia,
ako napríklad revízia smernice o systémoch ochrany vkladov
a smernice o kapitálových požiadavkách. Bolo tiež prijaté naria
denie o ratingových agentúrach a Komisia predložila aj dve
odporúčania o zásadách odmeňovania.
2.5
Komisia prijala sériu návrhov, ktoré boli zosúladené
s návrhmi predstavenými v správe skupiny. O mnohých
z nich ešte diskutujú dva hlavné politické orgány EÚ, Rada
a Parlament.
2.6
Komisia si želá, aby sa koordinovaným spôsobom
dosiahol legislatívny posun vpred a aby sa všetky navrhované
ustanovenia spracovali a transponovali do konca roku 2012.
3. Všeobecné pripomienky
3.1
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) už vo
viacerých stanoviskách vyjadril svoj postoj k ustanoveniam,
ktoré Komisia zamýšľala prijať, počínajúc balíkom opatrení
navrhnutými de Larosièrovou skupinou až po individuálne usta
novenia, ktoré nasledovali neskôr.
3.2
Mnohé z odporúčaní a pripomienok výboru k rôznym
otázkam boli zohľadnené a priniesli uspokojivé a primerané
výsledky. Bude to však stačiť na to, aby sa obnovila dôvera
voči trhom a orgánom dohľadu, ako aj voči verejným orgánom,
ktoré v minulosti do určitej miery podporovali ultraliberálny
model v presvedčení, že trh sa bude riadiť sám? Touto ilúziou
sa nechali oklamať nielen členské štáty, ale aj niektorí vysoko
postavení predstavitelia Európskej komisie. Trhy majú priro
dzenú tendenciu iracionálne kolísať medzi averziou k riziku
a samotným riskovaním. Obmedzenie týchto fluktuácií bez
toho, aby sa zničili trhy, nie je ľahkou úlohou.
3.3
Komisia v oznámení implicitne priznáva omyly
z minulosti, na ktoré EHSV vždy pohotovo upozornil,
a predstavuje racionálny a v podstate komplexný plán na
prepracovanie štruktúry dohľadu, stability a transparentnosti
trhov. Toto oznámenie je dôležitým dokumentom a výbor
bez váhania uznáva, že Komisia doteraz odviedla veľmi dobrú
prácu.
3.4
Európsky
parlament
značnou
k vylepšeniu a sprísneniu navrhovaných
v niektorých prípadoch presadzoval tie isté
Výsledkom tohto snaženia sú nariadenia a
javia ako efektívne a ucelené.

mierou
prispel
predpisov, pričom
zmeny ako výbor.
smernice, ktoré sa

3.5
Vo fáze implementácie sa však vyskytujú viaceré
problémy. Napríklad v súvislosti s Európskym orgánom pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA),
ktorý
vykonáva
dohľad
nad
poisťovacím
trhom
a dôchodkovými fondmi, je potrebné, aby sa uznali
a zachovali odlišné charakteristiky oboch sektorov, pričom je
nevyhnutné, aby sa doplnkovému dôchodkovému odvetviu
venovala rovnaká pozornosť ako odvetviu poisťovníctva.
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3.6
Rada prekvapujúco zohrala menej pozitívnu úlohu.
Požiadala totiž Komisiu, aby znovu prehodnotila niektoré
dobré návrhy, ako napríklad návrhy týkajúce sa orgánov
dohľadu. Napriek tomu sa vďaka úsiliu Parlamentu a Komisie
dospelo k dobrému kompromisu, i keď je pravdou, že sa toho
mohlo dosiahnuť viac a že sa mohlo konať rýchlejšie, ak by
jednotlivé strany nevetovali viaceré ustanovenia.

3.7
Treba si však položiť otázku: Urobilo sa všetko, čo bolo
potrebné urobiť a urobilo sa to v správnom čase?

3.8
USA reagovali na požiadavky najslabších subjektov na
trhu, t. j. spotrebiteľov, domáhajúcich sa regulácie a ochrany,
zjavne komplexnými a rýchlejšími opatreniami, ktoré boli
prijaté v Doddovom-Frankovom zákone (2) 21. júla 2010.
Treba samozrejme prihliadať na to, že rozhodovací proces
v Európe je pomalší a že európske opatrenia sa podrobne
zaoberajú rôznymi aspektmi, zatiaľ čo legislatíva USA poskytuje
rámec pre následné zákony a nariadenia. Je dôležité, aby tieto
procesy prebiehali rovnobežne a podobným tempom a aby sa
nový systém regulácie vyvinul prirodzeným spôsobom.

3.9
EHSV bude pri skúmaní návrhov Komisie porovnávať
obidva postupy, zhodnotí jednotlivé odpovede na konkrétne
otázky a zváži, či by bolo vhodné zapracovať niektoré aspekty
postupu USA do našich nariadení.

3.10
Jedným z príkladov, ktorými by sme sa mali bližšie
zaoberať, je zriadenie federálneho orgánu na ochranu spotrebi
teľov (Bureau of Consumer Financial Protection). EHSV žiada
Komisiu, aby podrobne preskúmala možnosť ustanoviť
podobný orgán v európskom právnom systéme.

3.10.1
Orgán zriadený v USA spadá pod americký centrálny
bankový systém (Federal Reserve) a má rozsiahle právomoci,
ktoré zahŕňajú značnú časť úloh, ktoré predtým vykonávali
iné regulačné orgány na základe legislatívy o ochrane spotrebi
teľov. Tento orgán bude mať výlučnú právomoc, pokiaľ ide
o dohľad nad dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa aktivít spro
stredkovateľov s aktívami v hodnote viac ako 10 miliárd USD,
a spoločnú právomoc s ďalšími orgánmi dohľadu, pokiaľ ide
o sprostredkovateľov s aktívami v nižšej hodnote, ako je spomí
naná suma.

3.10.2
EHSV sa domnieva, že by sa mali preskúmať hlavne
tieto body:

— Úrad na ochranu spotrebiteľov v USA spadá pod Federal
Reserve. Toto rozhodnutie možno odôvodniť potrebou mini
malizovať administratívne náklady spomínaného orgánu.
Môže však ohroziť jeho autonómiu a nezávislosť. EHSV sa
preto domnieva, že by sa pre podobný orgán v EÚ mala
zvážiť autonómnejšia pozícia.
(2) Pub.L. 111-203, H.R. 4173.
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— Právomoci spomínaného orgánu by sa mohli v niektorých
situáciách dostať do konfliktu s právomocami orgánov
dohľadu nad finančnými sprostredkovateľmi. Mal by sa
vopred stanoviť hierarchický zoznam priorít, ktorý pomôže
minimalizovať možné spory. Hoci stabilita sprostredkova
teľov a trhov má mimoriadny význam, rovnako dôležitá je
aj ochrana drobných investorov. Potreba ochrany investorov
nesmie byť podriadená žiadnej inej zásade. Udržateľný rast
totiž pripadá do úvahy len vtedy, ak sú jadrom celého
systému potreby najslabších jednotlivcov a ich ochrana.

— Je dôležité, aby sa dôraz kládol viac na finančné služby
a produkty ako na samotné finančné inštitúcie. Spomínaný
orgán musí mať vlastnú jurisdikciu a musí mať možnosť
zasiahnuť vždy, keď sú finančné služby alebo produkty
ponúknuté verejnosti, a to aj vtedy, keď do poskytovania
týchto služieb a produktov nie sú zapojení v prvom rade
finanční sprostredkovatelia, ktorí už podliehajú iným
formám dohľadu.

3.11
Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú treba preskúmať, je
súbor pravidiel zameraných na predchádzanie morálnemu
hazardu inštitúcií, ktoré sú považované za príliš veľké na to,
aby mohli skrachovať. Možnosti, ktoré zákonodarcovia USA
vytvorili v tejto súvislosti, sú radikálne a majú široký rozsah.
Ide o možnosť preventívneho zásahu, možnosť nariadiť predaj
častí podniku v záujme vyhnutia sa systémovým rizikám, ako aj
o povinné vypracovanie plánu zrušenia konglomerátov
v prípadoch, keď rozsah ich aktivít sťažuje akýkoľvek zásah.
Tieto pravidlá obsahujú aj ustanovenie týkajúce sa pobočiek
zriadených v iných krajinách, na ktoré sa odteraz vzťahujú
rovnaké opatrenia, čo bude mať dosah na aktivity niektorých
významných spoločností pôsobiacich v EÚ.

3.11.1
Zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká
(ESRB) je krokom týmto smerom. Obmedzenie moci veľkých
skupín je prospešné z mnohých hľadísk. Obmedzilo by sa tým
systémové riziko, čo by umožnilo bankrot zle spravovaných
bánk, prospelo by to hospodárskej súťaži, vďaka ktorej by sa
udržali pod kontrolou úrokové sadzby, a klienti by získali ľahší
prístup k úverom. Tieto nápady už boli v minulosti prezento
vané a regulačné orgány im mali nepochybne venovať väčšiu
pozornosť, predovšetkým vzhľadom na špecifický charakter
finančného podnikania, ktoré nie je fyzicky obmedzené tak
ako iné formy produkcie.

3.11.2
Hoci veľkosť má mimoriadny význam, nemali by sme
zabúdať na to, že ona samotná neurčuje systémovú dôležitosť
sprostredkovateľa, pretože tá závisí aj od funkcií, ktoré tento
v rámci systému vykonáva, od toho, ako ľahko je nahraditeľný
a tiež od toho, aké má táto skupina väzby na vnútroštátnej, ako
aj medzinárodnej úrovni. Napriek tomu, že niektoré sprostred
kovateľské skupiny sú neprimerane veľké, môžu spoločne skra
chovať, pretože nesú tie isté riziká.
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3.11.3
V oblasti finančnej regulácie EHSV zdôrazňuje
nutnosť vyváženého prístupu. EHSV zdôrazňuje výrazný dlho
dobý prínos prísnejšej regulácie finančných inštitúcií pre
finančnú stabilitu, hospodársky rast a výkonnosť reálnej ekono
miky.

3.12
Nové finančné predpisy USA zahŕňajú medziiným aj
tieto opatrenia: systém včasného varovania v prípade výrazných
systémových rizík, reguláciu nebankového systému, zriadenie
rady pre finančnú stabilitu, efektívnu legislatívu týkajúcu sa
ratingových agentúr (CRA), opatrenia týkajúce sa transparent
nosti a dôveryhodnosti neštandardných nástrojov, vrátane trhov
OTC (over-the-counter), ako aj sekuritizáciu s cennými papiermi
krytými aktívami (ABS) a hedgeové fondy.

Prvým krokom Európskej únie bolo reagovať na krízu
a upozorniť na potrebu medzinárodnej koordinácie, ktorá je
nevyhnutným predpokladom pre zaručenie rovnakých
podmienok na medzinárodnej úrovni.

3.13
Musíme si položiť otázku, či príslušné orgány
v jednotlivých krajinách ako celok reagujú podobným
a zosúladeným spôsobom, keďže jeden z hlavných problémov
bol spôsobený rozdielmi v regulácii na jednotlivých finančných
trhoch.

3.14
Európa by sa mala vyhnúť akýmkoľvek ďalším omeška
niam, pokiaľ ide o zavŕšenie jej reformného procesu, ktorý by
sa mal začať transponovať do legislatívy členských štátov v roku
2013. Prípadné omeškania by boli nepriaznivé pre podniky
a pre európsky finančný systém, ktorý medzinárodní investori
považujú za slabo riadený vzhľadom na rozdiely medzi člen
skými štátmi a neefektívnosť legislatívneho modelu.

3.15
Napriek všetkým snahám Komisie regulovať jednotný
trh jednotným spôsobom silné hospodárske a politické záujmy
čoraz viac sťažujú úsilie vytvoriť efektívny a rozsiahly európsky
systém dohľadu.

3.16
EHSV len nedávno opätovne upozornil na potrebu čo
najskôr posilniť legislatívny a regulačný rámec, a preto podpo
ruje snahu Komisie v tejto súvislosti. Občianska spoločnosť na
európskej aj národnej úrovni musí naďalej vyvíjať nátlak na
príslušné inštitúcie a verejné orgány, aby vo finančnej sfére
urýchlene prijali nové pravidlá. EHSV môže v tomto smere
zohrať dôležitú úlohu, a to priamo, aj prostredníctvom organi
zácií svojich členov, ktoré by mali v členských štátoch presa
dzovať serióznu a fundovanú diskusiu. Budúcnosť nového
udržateľného hospodárstva a finančných trhov zameraných na
vyvážený rozvoj a udržateľný rast bude závisieť predovšetkým
od kvality finančnej regulácie. Na to, aby trh mohol do podni
kania znovu zaviesť ako hlavnú zásadu etický rozmer, sú
potrebné lepšie a prísnejšie pravidlá.
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4. Konkrétne pripomienky
4.1
V oznámení sa neuvádza žiadna zmienka o zapojení
zainteresovaných strán do procesu posúdenia vplyvu, ani
o opatreniach prijatých v tejto súvislosti, odhliadnuc od
poznámky, že tento proces prebehol. Kto sú však zaintereso
vané strany? Ide tu o štandardnú elektronickú konzultáciu, do
ktorej boli nepochybne zapojení zástupcovia finančného sektora
a nejakej skupiny expertov (ktorých tradične vyberajú predsta
vitelia finančného systému), a na ktorej sa len okrajovo podieľali
pracujúci a spotrebitelia? Ak je to tak, v oznámení stále nie
zaručená skutočná rovnováha medzi rôznymi záujmami, ktoré
by mali byť do reformného procesu zapojené už od začiatku
jeho realizácie.

4.2
EHSV žiada Komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť
orgánom občianskej spoločnosti a aby zabezpečila ich skutočné
zapojenie do prípravy európskej legislatívy. EHSV zároveň
Komisiu vyzýva, aby efektívnejšie využívala prostriedky, ktoré
má k dispozícii, na dosiahnutie lepšej medzinárodnej koordi
nácie medzi demokratickými inštitúciami vo všetkých členských
štátoch EÚ. V tejto súvislosti by sa mal vypracovať riadny
program, prostredníctvom ktorého by sa do tejto iniciatívy
zapojili európski občania, a na základe ktorého by sa im posky
tovali informácie o náročných, ale potrebných zmenách. Na
tento program by sa mali vyčleniť primerané rozpočtové
prostriedky.

4.3
V oznámení nie sú jasne opísané kumulatívne účinky
jednotlivých legislatívnych iniciatív, čo možno medziiným
vysvetliť aj tým, že jednotlivé opatrenia nie sú zasadené do
kontextu, ako aj tým, že niektoré z nich (dohoda „Bazilej III“,
budúce medzinárodné účtovné štandardy) budú v rukách tretích
strán, ako napríklad v rukách Bazilejského výboru a IASB (3).

4.4
EHSV požaduje stabilnú, obsažnú, účinnú a vyváženú
reguláciu. V snahe predísť negatívnym následkom EHSV odpo
rúča vykonať hĺbkovú analýzu kumulatívnych regulačných
iniciatív, aby sa dali prijať potrebné opatrenia pre finančný
systém a kapitálový trh. Stabilný a efektívny systém by mal
viesť k väčšej finančnej stabilite a dostatku likvidity v reálnej
ekonomike. Komisia bude mať v rámci kompletnej reorgani
zácie celého systému regulácie trhov zložitú úlohu. Bude totiž
musieť nájsť optimálnu rovnováhu medzi obozretnými opatre
niami, zvýšenými kapitálovými požiadavkami, lepším krytím
rizika a jeho lepšou klasifikáciou, a hospodárskym rozvojom.
A musí to dosiahnuť v situácii, keď finančnú a hospodársku
krízu vážne skomplikovali opatrenia zamerané na konsolidáciu
rozpočtov.

4.5
EHSV žiada Komisiu, aby sa intenzívnejšie usilovala
dosiahnuť s príslušnými orgánmi najväčších krajín jednotný
postoj , najmä s krajinami G20.
(3) International Accounting Standards Board (Rada pre medzinárodné
účtovné štandardy).
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4.6
Komisia uvádza, že na diskusiu a schválenie čaká tridsať
ďalších legislatívnych návrhov, ktoré však zatiaľ neboli zahrnuté
do harmonogramu práce Parlamentu. EHSV má v tejto súvislosti
značné obavy a pochybuje o tom, či sa tento program vôbec
podarí splniť. Nasledujúce dve predsedníctva Rady EÚ majú pred
sebou náročné úlohy a funkcia predsedu EÚ, ktorý má zabez
pečiť kontinuitu a efektívnosť jednotlivých aktivít, sa ešte
naplno nerozvinula. Komisia by mala požiadať Európsky parla
ment a Radu, aby urýchlili prijatie predpisov týkajúcich sa regu
lácie trhov, na ktoré sa čaká už príliš dlho.
4.7
EHSV je pripravený Komisii v tomto procese pomôcť
a rád prispeje k lepšej regulácii prostredníctvom svojich stano
vísk, ako aj prostredníctvom pravidelných priamych konzultácií.
Komisia by mohla poveriť EHSV, aby v členských štátoch
upozorňoval na potrebu prijať rýchle a komplexné rozhodnutia
v oblasti regulácie finančných trhov. Na tento účel by mohol
usporadúvať verejné iniciatívy v teréne, do ktorých by sa zapojili
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aj sociálni a hospodárski aktéri a organizácie zastrešujúce spot
rebiteľov v oblasti finančných služieb. EHSV môže spoločne so
sieťou
národných
a
medzinárodných
hospodárskych
a sociálnych rád významným spôsobom prispieť k úspešnému
zavŕšeniu celého procesu, pričom by mohol svoju činnosť
zamerať na tieto aspekty:
— udržiavanie tejto problematiky v centre pozornosti,
— posilňovanie koordinácie na európskej a medzinárodnej
úrovni,
— šírenie a propagovanie návrhov, o ktorých sa diskutuje na
európskej úrovni,
— poskytovanie svojich skúseností a odborných znalostí.

V Bruseli 16. februára 2011
Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
Staffan NILSSON

