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EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA
EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS SPRENDIMAS
2011 m. sausio 20 d.
dėl Europos sisteminės rizikos valdybos patariamojo mokslinio komiteto narių atrankos, paskyrimo
ir pakeitimo tvarkos ir reikalavimų
(ESRV/2011/2)
(2011/C 39/09)
EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

2 straipsnis
PMK narių atranka

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/10 dėl Europos Sąjungos
finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir
Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo 12
straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės
rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo priimamos
Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės,
ypač į jo 11 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Kvietimas pareikšti interesą
1.
Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) paskelbia kvie
timą pareikšti interesą išoriniams ekspertams būti paskirtiems
ESRV patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariais.

2.
Kvietime pareikšti interesą, inter alia, aprašoma: a) PMK
vaidmuo ir sudėtis; b) tinkamumo ir atrankos kriterijai bei
skyrimo tvarka; c) ekonominiai įgaliojimų aspektai; d) paraiškos
teikimo tvarka, įskaitant terminą paraiškoms gauti.

1.
Valdymo komitetas atrenka Bendrajai valdybai siūlytinus
kandidatus būti PMK nariais ir asmenis, tinkamus būti įtrauktus
į rezervo sąrašą.
2.
Valdymo komitetas vertina kandidatus vadovaudamasis 3
straipsnyje išdėstytais atrankos kriterijais.
3.
Valdymo komitetas užpildo kiekvieno kandidato indivi
dualaus vertinimo formą ir parengia santrauką, kurioje nuro
domi kiekvieno iš jų konkretūs privalumai ir trūkumai bei patei
kiama išvada apie kiekvieno iš jų tinkamumą būti paskirtam
PMK nariu arba įtrauktam į 4 straipsnyje nurodytą rezervo
sąrašą.
4.
Valdymo komitetas atrankos proceso rezultatus teikia tvir
tinti Bendrajai valdybai.
5.
ESRV sekretoriato vadovas padeda Valdymo komitetui
atlikti parengiamuosius ir organizacinius PMK narių atrankos
darbus. ESRV sekretoriatas Valdymo komitetui teikia techninę
ir logistinę pagalbą. Valdymo komitetui nusprendus, ESRV
sekretoriatui gali padėti atrinktas ESRV institucijų, iš kurių yra
parenkami ESRV bendrosios valdybos nariai, personalas.
3 straipsnis
Atrankos kriterijai

3.
Kvietimas pareikšti interesą skelbiamas Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje ir ESRV bei institucijų, iš kurių parenkami
ESRV bendrosios valdybos nariai, svetainėse. Prireikus ESRV gali
viešai paskelbti kvietimą pareikšti interesą ir kitomis informa
cijos sklaidos priemonėmis. Nesutapimų tarp skirtingų paskelbtų
versijų atveju Oficialiajame leidinyje paskelbta versija yra auten
tiška ir jai teikiama pirmenybė prieš kitas versijas.

1.
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 12
straipsnio 1 dalimi, PMK nariai yra parenkami atsižvelgiant į
jų bendrą kompetenciją ir į jų įvairią patirtį akademinėse srityse
ar kituose sektoriuose, visų pirma mažose ir vidutinio dydžio
įmonėse ar profesinėse sąjungose arba finansinių paslaugų
teikimo ar naudojimosi jomis srityse.
Atrankos į PMK kriterijai konkrečiai yra šie:

4.
Terminas kandidatų paraiškoms pateikti yra 21 kalendo
rinė diena po kvietimo pareikšti interesą paskelbimo Oficialia
jame leidinyje.
(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

a) išsamios žinios apie finansų sektorių ir jo sąsajas su ekono
mika plačiąja prasme ir patvirtintas bendrasis sisteminės
rizikos klausimų, ypač ES lygmeniu, išmanymas;
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b) mokslinis indėlis į Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 12
straipsnyje paminėtų sektorių sąveikos suvokimą;
c) finansų, ekonomikos ar kitos susijusios srities mokslų
daktaro (Ph.D.) laipsnis ar lygiavertė kvalifikacija, solidi
akademinė patirtis universitete (pvz., profesoriaus pareigos)
vienoje ar keliose ESRV svarbiose srityse ir (ar) reikšmingas
publikacijų sąrašas;
d) gebėjimas recenzuoti mokslinius darbus ir publikacijas bei
nagrinėti sudėtingą informaciją ir klausimus;
e) darbo daugiadalykinėje aplinkoje, pageidautina tarptautinėje,
patirtis;
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ir žinių, pavyzdžiui, turėti mokslinio darbo patirties bankų,
vertybinių popierių rinkų ar draudimo ir profesinių pensijų
srityse.
3.
ESRV pirmininkas siūlo Bendrajai valdybai PMK pirmi
ninko ir dviejų pirmininko pavaduotojų kandidatūras.
4.
PMK pirmininkas ir abu pirmininko pavaduotojai turi būti
Europos Sąjungos piliečiai.
5.
Pirmininkavimas PMK keičiasi tarp paskirtųjų pirmininko
ir dviejų pirmininko pavaduotojų kas 16 mėnesių.
6 straipsnis

f) rašytinio ir žodinio bendravimo anglų kalba įgūdžiai, kurių
buvimą patvirtina dėstymo patirtis, viešieji pristatymai,
aktyvus dalyvavimas ekspertų susitikimuose ir publikacijos.
Kvietimuose pareikšti interesą ESRV gali nurodyti papildomus
atrankos kriterijus.
2.
Institucijų, iš kurių parenkami ESRV bendrosios valdybos
nariai (1), darbuotojai negali teikti paraiškų.
4 straipsnis
Rezervo sąrašas
1.
Į rezervo sąrašą įtraukiami kandidatai, kurie nėra paskirti
PMK nariais, nors ir nebuvo atmesti per atranką.
2.
Atsiradus darbo vietai PMK, Valdymo komitetas iš rezervo
sąrašo, sudaryto pagal 2 straipsnio 1 dalį, pagal 3 dalį parenka
naują kandidatą ir siūlo Bendrajai valdybai skirti ją (jį) PMK nare
(-iu) ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Paskyrimas
1.
Bendroji valdyba gali pritarti Valdymo komiteto pasiūly
mams arba paprašyti Valdymo komiteto pasiūlyti kitas PMK
narių kandidatūras iš tų, kurių Valdymo komitetas neatmetė.
2.
Bendroji valdyba, gavusi ESRV pirmininko pasiūlymą,
paskiria PMK pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.
3.
Atrinkti ekspertai skiriami asmeniškai. Todėl jie negali
deleguoti savo pareigų kitam nariui ar trečiajai šaliai, išskyrus
PMK pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus ESRV darbo
tvarkos taisyklėse nustatytais atvejais ir sąlygomis.
4.
Visiems paskyrimams taikoma sąlyga, kad ekspertas turi
kartu su ESRV pirmininku pasirašyti jo raštą dėl paskyrimo,
pasirašyti sutartį su Europos centriniu banku dėl atlyginimo ir
išlaidų kompensavimo ir pateikti 7 straipsnyje aprašytas dekla
racijas.
7 straipsnis

3.
Rezervo sąrašas galioja dvejus metus nuo jo patvirtinimo.
Jo galiojimas gali būti pratęstas, kol bus paskelbtas naujas kvie
timas pareikšti interesą.
5 straipsnis
PMK pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai
1.
Valdymo komitetas užtikrina, kad bent šeši iš 15 kandi
datų galėtų potencialiai būti paskirti atitinkamai PMK pirmi
ninku ir pirmininko pavaduotojais.
2.
Tiek PMK pirmininkas, tiek kiekvienas iš dviejų pirmi
ninko pavaduotojų turi būti sukaupę daug atitinkamos patirties
(1) Europos centrinis bankas, Europos Sąjungos valstybių narių nacio
naliniai centriniai bankai, Komisija, Europos priežiūros institucija
(Europos bankininkystės institucija), Europos priežiūros institucija
(Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Europos prie
žiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija),
kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, Ekonomikos ir
finansų komitetas.

Deklaracijos
1.
Ekspertai, atrinkti būti paskirti PMK nariais, pateikia įsipa
reigojimo veikti nepriklausomai nuo bet kokios išorinės įtakos ir
vadovautis visos Sąjungos viešuoju interesu deklaraciją. Šiuo
tikslu jie, pasinaudodami priede pateiktais 1 ir 2 pavyzdžiais,
raštu deklaruoja įsipareigojimą ir interesus. Interesų deklaracijoje
nurodomi visi tiesioginiai ir netiesioginiai interesai, kurie gali
būti laikomi nesuderinami su jų nepriklausomumu, arba nuro
doma, kad tokių interesų nėra.
2.
PMK nariai, pasinaudodami priede pateiktu 3 pavyzdžiu,
pasirašo deklaraciją, kad jie laikosi konfidencialumo taisyklių.
3.
Pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai pasirašo dekla
raciją, patvirtinančią, kad jie neina pareigų finansų sektoriuje.
4.
PMK nariai įsipareigoja laikytis Etikos kodekso, kurį priima
ESRV bendroji valdyba.
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5.
Šios deklaracijos skelbiamos ESRV svetainėje. Apie poky
čius, susijusius su šiomis deklaracijomis, skubiai pranešama
ESRV sekretoriato vadovui.

3.
Pirmininką ar pirmininko pavaduotojus gali pakeisti PMK
dirbantis narys, o PMK nariai pakeičiami taikant 2 dalyje apra
šytą tvarką.

8 straipsnis
Nutraukimas ir pakeitimas

4.
Valdymo komitetui pasiūlius, Bendroji valdyba gali
nuspręsti pasibaigusius PMK nario įgaliojimus pratęsti dar ketve
riems metams.

1.
Bendroji valdyba eksperto įgaliojimus gali nutraukti
tokiomis aplinkybėmis:

9 straipsnis

a) kai ekspertas atsistatydina arba jo įgaliojimai pasibaigia ir
nėra pratęsti;
b) kai ekspertas nedalyvauja trijuose eiliniuose PMK posė
džiuose iš eilės, jeigu jis neįrodo, kad negalėjo dalyvauti dėl
su sveikata susijusių priežasčių;

Paskelbimas
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino 2011 m. sausio 20 d.

c) interesų konflikto, pareigos nesilaikymo arba sunkaus etikos
pažeidimo atveju.
2.
Jei PMK nario įgaliojimai nutraukiami prieš pasibaigiant jo
ketverių metų kadencijai, taikoma 4 straipsnio 2 ir 3 dalis.

ESRV pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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PRIEDAS
1 PAVYZDYS: NEPRIKLAUSOMUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
Vardas ir pavardė:
Įsipareigoju veikti nepriklausomai nuo bet kokios išorinės įtakos ir tik Sąjungos interesais.
Man yra žinoma konkrečiai tai, kad aš turiu pareigą kasmet raštu deklaruoti interesus ir kiekviename Patariamojo
mokslinio komiteto (PMK) posėdyje deklaruoti kiekvieną interesą, kuris gali būti laikomas nesuderinamas su mano
nepriklausomumu darbotvarkės klausimais ar mano įnašo į PMK veiklą apskritai atžvilgiu.
Aš nedelsdamas pranešiu PMK apie kiekvieną trečiųjų šalių bandymą daryti man tiesioginę ar netiesioginę įtaką dėl mano
turimų įgaliojimų.

Pasirašyta (kur)

Parašas:

(kada)

C 39/13

LT

C 39/14

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2 PAVYZDYS: NARIO INTERESŲ DEKLARACIJA
Vardas ir pavardė:
Informacija apie tiesioginius ar netiesioginius interesus, galimai svarbius Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) veiklai ir
Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) misijai:
1) tiesioginis interesas (finansinės išmokos, gaunamos dėl, pavyzdžiui, darbo santykių, pagal sutartį atliekamo darbo,
investicijų, honorarų ir t. t.):

2) netiesioginiai interesai (netiesioginės finansinės išmokos, pavyzdžiui, subsidijos, parama ar kitos išmokos):

3) interesai, atsiradę dėl nario ar jo artimų šeimos narių profesinės veiklos:

4) nario narystė organizacijose, organuose ar klubuose (arba priklausymas jiems), turinčiuose su PMK veikla ar ESRV
misija susijusį interesą:

5) kiti nario nuomone reikšmingi interesai ar faktai:

Deklaracija:
Deklaruoju, duodamas garbės žodį, kad pateiktoji informacija yra teisinga ir išsami.
Aš skubiai pranešiu apie visus su šia informacija susijusius pokyčius PMK ir ESRV sekretoriatui.

Pasirašyta (kur)

Parašas:

(kada)
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3 PAVYZDYS: KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA
Vardas ir pavardė:
Deklaruoju, kad man yra žinoma mano pareiga laikytis konfidencialumo.
Jei nėra leista elgtis kitaip, aš įsipareigoju neatskleisti informacijos, gautos dėl mano narystės Patariamajame moksliniame
komitete (PMK) ir mano darbo Europos sisteminės rizikos valdyboje.
Aš taip pat laikysiuosi konfidencialumo kitų PMK narių, stebėtojų ar kitų dalyvių diskusijose posėdžių metu pareikštų ar
raštu pateiktų nuomonių atžvilgiu.

Pasirašyta (kur)

Parašas:

(kada)
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