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EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA
EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS
(2011. gada 20. janvāris)
par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu atlases, iecelšanas
un aizstāšanas procedūrām un prasībām
(ESRB/2011/2)
(2011/C 39/09)
2. pants

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

KZK locekļu atlase
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada
24. novembra Regulu (ES) par Eiropas Savienības finanšu
sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas
izveidošanu (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada
20. Janvāra Lēmumu ESRK/2011/1, ar ko pieņem Eiropas Sistē
misko risku kolēģijas Reglamentu, un jo īpaši tā 11. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Uzaicinājums iesniegt pieteikumus
1.
Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) publicē uzaicinā
jumu ārējiem ekspertiem iesniegt pieteikumus iecelšanai ESRK
Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) locekļu amatā.

2.
Uzaicinājumā iesniegt pieteikumus cita starpā norāda: a)
KZK lomu un sastāvu; b) atbilstības un atlases kritērijus un
iecelšanas amatā nosacījumus; c) amata ekonomiskos aspektus;
d) pieteikšanās procedūru, t. sk. pieteikumu saņemšanas
termiņu.

1.
Koordinācijas komiteja izvēlas kandidātus, kurus tā Valdei
iesaka iecelt par KZK locekļu amatā, un kandidātus, kas derīgi
iekļaušanai rezerves sarakstā.
2.
Koordinācijas komiteja kandidātus vērtē, ievērojot 3. pantā
izklāstītos atlases kritērijus.
3.
Koordinācijas komiteja par katru kandidātu aizpilda atse
višķu novērtējuma veidlapu, t. sk. kopsavilkumu, kurā norādītas
viņu priekšrocības un trūkumi, kā arī secinājumi par viņu
piemērotību iecelšanai KZK locekļa amatā vai iekļaušanai 4.
pantā paredzētajā rezerves sarakstā.
4.
Koordinācijas komiteja atlases procedūras rezultātus
iesniedz apstiprināšanai Valdē.
5.
ESRK Sekretariāta vadītājs sniedz Koordinācijas komitejai
atbalstu KZK locekļu atlases darba sagatavošanā un organizē
šanā. ESRK Sekretariāts sniedz Koordinācijas komitejai tehnisko
un loģistikas atbalstu. Ja Koordinācijas komiteja to uzskata par
vajadzīgu, ESRK Sekretariātam var palīdzēt tam izvēlēti iestāžu,
kuru pārstāvji ir ESRK Valdes locekļi, darbinieki.
3. pants
Atlases kritēriji

3.
Uzaicinājumu iesniegt pieteikumus publicē Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī un ESRK un iestāžu, kuru pārstāvji ir
ESRK Valdes locekļi, interneta lapās. Vajadzības gadījumā
ESRK uzaicinājumu iesniegt pieteikumus var publicēt citos
saziņas līdzekļos. Ja dažādās publikācijas neatbilst viena otrai,
tad autentiska ir Oficiālajā Vēstnesī publicētā versija, un tai ir
prioritāte pār citām versijām.

1.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 12.
punktu KZK locekļus izvēlas, pamatojoties uz viņu
kompetenci un plašo pieredzi akadēmiskajā jomā
nozarēs, jo īpaši mazos vai vidēja lieluma uzņēmumos
biedrībās, vai pieredzi finanšu pakalpojumu sniedzēju
rētāju statusā.

panta 1.
vispārējo
vai citās
vai arod
vai patē

KZK atlases kritēriji ietver:
4.
Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 21. kalen
dāra dienā pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus publicēšanas
Oficiālajā Vēstnesī.
(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

a) padziļinātas speciālās zināšanas par finanšu sektoru un tā
attiecībām ar ekonomiku plašākā izpratnē, kā arī apliecinātu
kompetenci sistēmiskā riska jautājumos, jo īpaši Savienības
līmenī;
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b) zinātnisku ieguldījumu to sektoru mijiedarbības izpratnes
veicināšanā, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1092/2010
12. pantā;
c) doktora grādu finansēs, ekonomikā vai citā saistītā jomā vai
līdzvērtīgu kvalifikāciju, vērā ņemamu akadēmisko pieredzi,
piem., profesūru, universitātē vienā vai vairākās jomās, kas
nozīmīgas ESRK, un/vai ievērojamu publikāciju skaitu;
d) spēju recenzēt zinātniskus darbus un publikācijas un analizēt
sarežģītu informāciju un dokumentus;
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3.
ESRK priekšsēdētājs Valdei iesaka kandidātus KZK priekš
sēdētāja un divu priekšsēdētāja vietnieku amatiem.
4.
KZK priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki ir
Eiropas Savienības pilsoņi.
5.
KZK priekšsēdētāja amats katrus 16 mēnešus rotē starp
iecelto priekšsēdētāju un abiem priekšsēdētāja vietniekiem.
6. pants

e) profesionālu pieredzi daudzdisciplinārā vidē, vēlams starptau
tiskā kontekstā;
f) pierādītas rakstiskās un mutiskās komunikācijas spējas angļu
valodā, kas balstītas uz pasniedzēja pieredzi, publisku uzstā
šanos, aktīvu dalību ekspertu sanāksmēs un publikācijām.
Uzaicinājumā iesniegt pieteikumus ESRK var noteikt papildu
atlases kritērijus.
2.
Iestāžu, kuru pārstāvji ir ESRK Valdes locekļi (1), darbinie
kiem nav tiesību pieteikties.
4. pants
Rezerves saraksts
1.
Rezerves sarakstā iekļauj KZK locekļu amatā neieceltos
kandidātus, kuri netika noraidīti atlases procesā.
2.
Ja atbrīvojas vieta KZK, Koordinācijas komiteja saskaņā ar
3. punktu izvēlas jaunu kandidātu no atbilstoši 2. panta 1.
punktam sastādītā rezerves saraksta un piedāvā Valdei viņu ap
stiprināt KZK locekļa amatā uz četru gadu termiņu, kuru var
pagarināt uz jaunu termiņu.
3.
Rezerves saraksts ir derīgs divus gadus pēc tā apstipri
nāšanas. Tā derīguma termiņu var pagarināt līdz brīdim, kad
publicē jaunu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.
5. pants
KZK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks
1.
Koordinācijas komiteja nodrošina, ka vismaz sešus no 15
kandidātiem varētu būt iespējams apstiprināt par KZK priekšsē
dētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amatā.
2.
KZK priekšsēdētājam un abiem priekšsēdētāja vietniekiem
ir augsta līmeņa attiecīgā pieredze un zināšanas, piemēram,
ņemot vērā viņu akadēmisko pieredzi banku, vērtspapīru tirgu
vai apdrošināšanas un fondēto pensiju nozarēs.
(1) Eiropas Centrālā banka, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās
centrālās bankas, Komisija, Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas
Banku iestāde), Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas
un fondēto pensiju iestāde), Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas
Vērtspapīru un tirgu iestāde), kompetentās nacionālās uzraudzības
iestādes, Ekonomikas un finanšu komiteja.

Iecelšana
1.
Valde var apstiprināt Koordinācijas komitejas priekšlikumu
vai lūgt Koordinācijas komitejai ieteikt citus kandidātus, kas nav
Koordinācijas komitejas noraidītie KZK kandidāti.
2.
KZK priekšsēdētāju un abus priekšsēdētāja vietniekus pēc
ESRK priekšsēdētāja ieteikuma ieceļ Valde.
3.
Izvēlētie eksperti amatā tiek iecelti personīgi. Tādēļ viņi
savus pienākumus nedeleģē citam komitejas loceklim vai trešajai
personai, izņemot KZK priekšsēdētāju un abus priekšsēdētāja
vietniekus ESRK Reglamentā izklāstītajos gadījumos un atbilstoši
ESRK Reglamentā izklāstītajiem nosacījumiem.
4.
Jebkuras iecelšanas gadījumā ekspertam arī no savas puses
jāparaksta no ESRK priekšsēdētāja saņemtā vēstule par iecelšanu
amatā, tāpat jāparaksta līgums ar Eiropas Centrālo banku par
atlīdzību un izdevumu atmaksu, kā arī jāiesniedz 7. pantā norā
dītās deklarācijas.
7. pants
Deklarācijas
1.
Eksperti, kas izvēlēti iecelšanai KZK locekļa amatā,
iesniedz deklarāciju par apņemšanos rīkoties neatkarīgi no
jebkādas ārējas ietekmes un savu pienākumu izpildē ņemt vērā
vienīgi Savienības kopīgās intereses. Šajā nolūkā tie iesniedz
rakstisku apņemšanās deklarāciju un interešu deklarāciju, izman
tojot pielikumā norādīto 1. un 2. paraugu. Interešu deklarācijā
norāda tiešas vai netiešas intereses, kas var tikt uzskatītas par
tādām, kas ietekmē viņu neatkarību, vai arī norāda šādu interešu
neesamību.
2.
KZK locekļi, izmantojot pielikuma 3. paraugu, paraksta
rakstisku deklarāciju par to, ka viņi ievēro konfidencialitātes
noteikumus.
3.
Priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki paraksta
rakstisku deklarāciju, kurā viņi apstiprina, ka viņi neieņem
amatus finanšu nozarē.
4.
KZK locekļi apņemas ievērot ESRK Valdes pieņemto Ētikas
kodeksu.
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5.
Iepriekš minētās deklarācijas publicē ESRK interneta lapā.
Par jebkurām pārmaiņām attiecībā uz šīm deklarācijām nekavē
joties paziņo ESRK Sekretariāta vadītājam.

3.
Priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietniekus var aizstāt
tobrīd amatā esošs KZK loceklis, kuru pašu aizstāj saskaņā ar
2. punktā noteikto procedūru.

8. pants

4.
Pēc KZK locekļa pilnvaru termiņa beigām Valde, saņemot
Koordinācijas komitejas priekšlikumu, var lemt par pilnvaru
pagarināšanu uz vēl četriem gadiem.

Amata pilnvaru pārtraukšana un aizstāšana
1.

Valde eksperta pilnvaras var pārtraukt šādos gadījumos:

a) ja eksperts atkāpjas no amata, vai beidzas viņa pilnvaras, un
tās netiek pagarinātas;
b) ja eksperts neapmeklē trīs KZK regulārās sanāksmes pēc
kārtas un nevar pierādīt, ka tās nebija iespējams apmeklēt
veselības apsvērumu dēļ;

9. pants
Publicēšana
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 20. janvārī

c) interešu konflikta, pienākumu nepildīšanas vai smaga pārkā
puma gadījumā.
2.
Ja KZK locekļa pilnvaras tiek pārtrauktas pirms četru gadu
termiņa beigām, piemēro 4. panta 2. un 3. punktu.

ESRK priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET
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PIELIKUMS
1. PARAUGS: APŅEMŠANĀS IEVĒROT NEATKARĪBU
Vārds:
Es apņemos rīkoties neatkarīgi no jebkādas ārējas ietekmes, kā arī rīkoties vienīgi Savienības interesēs.
Esmu informēts par pienākumu katru gadu rakstiski iesniegt interešu deklarāciju, kā arī pienākumu Konsultatīvās zināt
niskās komitejas (KZK) sanāksmē paziņot par jebkurām interesēm, kas var tikt uzskatītas par tādām, kas ietekmē manu
neatkarību dienas kārtībā iekļautajos jautājumos vai attiecībā uz manu ieguldījumu KZK darbā kopumā.
ES nekavējoties ziņošu KZK par trešo personu mēģinājumiem mani tieši vai netieši ietekmēt saistībā ar man uzticētajām
pilnvarām.

[vieta]

Paraksts:

[datums]
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2. PARAUGS: KOMITEJAS LOCEKĻA INTEREŠU DEKLARĀCIJA
Vārds:
Informācijas par tiešām vai netiešām interesēm, kas ir potenciāli saistītas ar Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK)
darbu vai Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) uzdevumiem:
1) tiešās intereses (finansiāli ieguvumi, kas rodas, piemēram, nodarbinātības, līgumdarba, ieguldījumu, honorāru utt.
rezultātā):

2) netiešās intereses (netieši finansiāla rakstura ieguvumi, piemēram, granti, sponsoru līgumi vai citādi ieguvumi):

3) intereses, kas saistītas ar komitejas locekļa vai viņa tuvu ģimenes locekļu profesionālo darbību:

4) komitejas locekļa līdzdalība vai saistība ar organizācijām, struktūrām vai klubiem, kam ir intereses attiecībā uz KZK
darbu vai ESRK uzdevumiem:

5) citas intereses vai fakti, ko komitejas locekļi uzskata par nozīmīgiem šajā sakarā:

Deklarācija:
Ar godavārdu apliecinu, ka šeit sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.
Par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz šeit sniegto informāciju, es nekavējoties paziņošu KZK un ESRK Sekretariātam.

[vieta]

Paraksts:

[datums]
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3. PARAUGS: KONFIDENCIALITĀTES DEKLARĀCIJA
Vārds:
Paziņoju, ka esmu informēts par pienākumu ievērot konfidencialitāti.
Man ir pienākums bez atļaujas neatklāt informāciju, kas iegūta Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) locekļa statusā
un darbā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas labā.
Es respektēju arī to viedokļu konfidencialitāti, ko apspriešanās laikā sanāksmēs vai rakstiski pauduši pārējie KZK locekļi,
novērotāji vai citi dalībnieki.

[vieta]

Paraksts:

[datums]
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