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На 30 юни 2010 г. Европейският парламент  и на 13 юли 2010 г. Съветът на Европейския съюз 
решиха, в съответствие с член 114 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен 
рейтинг“ 
COM(2010) 289 окончателен – 2010/0160 (COD). 

 
Специализираната секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие 
своето становище на 25 ноември 2010 г. 
 
На 467-ата си пленарна сесия, проведена на 8 и 9 декември 2010 г. (заседание от 
8 декември 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 172 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
 
1. Заключения и препоръки 

 
1.1 Настоящото становище се отнася до втория от трите етапа на подхода на Комисията 

към Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг (АКР). ЕИСК счита, че по този 
повод, във връзка с един толкова сериозен проблем, нанесъл много вреди на нашата 
икономика, на нашите дружества и на нашите граждани (и чийто край още не се 
вижда), ЕС реагира активно, включително и чрез настоящото предложение, 
провокирайки аналогични реакции на международно равнище. ЕИСК би желал 
работата в тази насока да бъде продължена с постоянство и последователност. 

 
1.2 Освен това, ЕИСК счита, че разликите между степента на интеграция на финансовия 

пазар и тази на надзора, останал в правомощията на отделните държави, трябва бързо 
да се премахнат, тъй като са една от причините за нанесените ни щети. Ето защо 
Комитетът оценява положително разглежданото предложение за предоставяне 
надзора върху агенциите за кредитен рейтинг (АКР) на Европейския орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОКЦП1). Ефикасността на неговите действия зависи от привеждането 
в съответствие на националните разпоредби в тази област и от премахването на 
съществуващото понастоящем безредие, като се надхвърли обхвата на настоящите 
предложения, както поискаха някои страни. 

 

                                                      
1 

 European Securities Market Authority. 
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1.3 ЕИСК приветства предложенията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за 
кредитен рейтинг 2  по-специално във връзка с основните въпроси: прозрачността и 
конфликтите на интереси, информацията, конкуренцията и чуждестранните агенции за 
оценяване. ЕИСК обаче изразява съжаление относно забавянето на влизането в сила на 
този регламент, който трябваше да включва съдържанието на настоящите предложения 
за изменение. 

 

1.4 ЕИСК е обезпокоен също от специфичния характер на държавния дълг и по-специално 
от факта, че не е създаден Европейски орган за оценка на държавния дълг. 
С нетърпение очакваме резултатите от публичната консултацията3, която се провежда в 
момента. 

 

1.5 ЕИСК смята, че е от първостепенна важност европейските филиали на агенциите, чието 
централно управление е извън територията на ЕС, да бъдат подчинени на новата 
регламентация в областта на надзора. Във връзка с това ЕИСК приветства съответните 
разпоредби, съдържащи се в Регламента от 2009 г. Най-доброто решение би било да се 
постигне споразумение между страните от Г-20 за формулиране на глобални правила, 
които да направят съвместими различните законодателства, регламентиращи тази 
материя, да създадат международни етични кодекси, които всички агенции трябва да 
спазват, и да възложат надзора на Съвета за финансова стабилност 
(Financial Stability Board), който следва да разполага и с правомощието да налага 
санкции, съгласувани с органите на отделните страни. ЕИСК със задоволство 
отбелязва, че този процес вече е започнал вследствие на стимул от ЕС. 

 

1.6 ЕИСК счита, че вече започналият процес на реформа трябва да бъде приключен в 
най-кратки срокове. 

 

1.7 Крайно необходимо е да се възстанови доверието на „потребителите“ и на 
инвеститорите във финансовия пазар, а това условие може да се изпълни единствено 
ако се създадат впечатлението и увереността, че се работи сериозно, че се вземат 
решения и се приемат строги мерки срещу „участниците“, които не спазват правилата. 

 

1.8 ЕИСК счита за положителен факта, че вследствие на ролята на рейтинговите агенции в 
неотдавнашната криза на световните борси и финансови пазари е въведена програма, 
включваща три етапа, която да регулира функциите, осъществявани от тези агенции за 
сметка на инвеститорите и потребителите (вж. представения от Комисията документ 
относно обществената консултация в тази област). Функцията на АКР е много важна с 
оглед набавянето на нужната информация и недопускането на прекалено големи 
рискове при кредитните операции – функция, която сама по себе си е значима за 
гарантиране на стабилност и сигурност на финансовите пазари, дейността им, свързана 
с оценката на кредитния рейтинг на суверенните държави не е толкова еднозначна. 
ЕИСК приветства включването на държавния дълг в текущата публична консултация. 

                                                      
2 

 Наричан по-долу „Регламентът от 2009 г.“ 
3 

 „Публична консултация относно агенциите за кредитен рейтинг“ от 5.11.2010 г. 
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1.9 Основанията за анализ на темата за олигопола на няколко рейтингови агенции върху 

оценката на рисковете, произтичащи от финансови инструменти или задължения, 
без оглед на това дали те са договорени от инвеститори, банки, застрахователни 
дружества или от националните правителства, се коренят предимно във факта, че 
предоставената от тези агенции информация по своята същност е обществено благо и, 
следователно, предоставяните от тях услуги в крайна сметка са предмет на общ 
интерес. Поради това ЕИСК приветства факта, че в сектора на кредитния рейтинг вече 
има някои нови европейски предприятия, които първи са кандидатствали за одобрение 
като рейтингова агенция пред ЕОКЦП. 

 
1.10 Когато рейтинговите агенции оценяват финансовата устойчивост на дадена суверенна 

държава (суверенния риск), както се случи неотдавна с намаляването на кредитния 
рейтинг на Гърция и на други силно задлъжнели на международните пазари страни от 
ЕС, възниква не само въпросът доколко действията им съответстват на преследваните 
от тях цели (предоставяне на подходяща информация на пазара по прозрачен и 
отговорен начин), но и проблемът, свързан с евентуалния конфликт на интереси между 
международните частни инвеститори (които използват оценката, за да преценяват 
рисковете в инвестиционната си дейност) и гражданите/потребителите в страната, 
понасяща последиците от обявяване на вероятната � неспособност да обслужва 
държавния си дълг, независимо от факта, че несъстоятелността се може да се дължи на 
некомпетентността и пропуските на политиците. 

 
1.11 Рейтинговите агенции могат ефикасно да извършват оценка на държавния дълг, при 

положение че притежават подходящите инструменти и методики и при работата си 
спазват съответните правила, определени от компетентните публични власти. 

 
1.12 ЕИСК счита, че рейтингът на държавния дълг е въпрос, който представлява публичен 

интерес. Той приветства започнатата от Комисията публична консултация и очаква с 
нетърпение подходящия момент, в който да представи своето обмислено становище. 
Все пак ЕИСК изразява желание в името на защитата на общия интерес държавният 
дълг да се оценява от независима международна или европейска агенция, натоварена с 
тази задача. Тази агенция трябва да работи бързо, прозрачно и с подходящи 
инструменти. 

 
1.13 Решаващо е при рейтинга да се постигне засилена конкуренция между 

рейтинговиагенции, които са независими едни от други и от трети страни. ЕИСК 
предлага освен това, ако постигането на споразумение се забави или не се осъществи на 
международно равнище, да се разгледа и възможността за създаване на благоприятни 
условия за учредяване на специална европейска агенция за държавния дълг, така, както 
би следвало да се подкрепи създаването на авторитетна европейска агенция за оценка 
на обикновения кредитен рейтинг, с цел да се допринесе за по-голямата конкуренция в 
сектора. 
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1.14 Освен предложението за европейски надзор върху рейтинговите агенции ЕИСК 

приветства факта, че в Регламента от 2009 г. са разгледани най-значимите въпроси, 
свързани с него (санкции, конкуренция, конфликти на интереси, информираност)4. 

 
1.15 ЕИСК оценява като положително намаляването, в законодателството относно сектора, 

на възможността държавите-членки да действат по собствено усмотрение. С тази мярка 
се цели да се улесни обменът на информация и съвместимостта между различните 
законодателства, така че да не се допусне неутрализиране на резултатите от 
европейския надзор. 

 
1.16 ЕИСК предлага да се улесни хармонизирането на националните разпоредби за защита 

на ползвателите на финансови продукти и услуги (потребители, предприятия и др.). 
Също така в рамките на Европейския надзорен орган (понастоящем Европейска 
система за финансов надзор – ЕСФН) може да се предвиди участието на един или 
няколко представители на потребителите, определени от социалните партньори и от 
организациите на потребителите. 

 
1.17 ЕИСК предлага да се поощрява, в най-общ смисъл, системата за предоставяне на 

финансова информация, като се благоприятства многообразието на участниците и 
изготвянето на нови правила, които биха направили методите за оценка по-прозрачни и 
по-ефикасни, най-вече по отношение на дериватите. 

 
1.18 ЕИСК предлага настоящата система за саморегулиране да бъде променена, 

включително и на международно равнище. Необходимо е да се продължи процесът на 
координация между различните компетентни органи, като се разработят строги 
правила, които да важат за всички и да има сигурност относно тяхното прилагане. 
ЕС трябва да положи всички усилия за осъществяването на тази цел в рамките на 
международните организации. 

 
1.19 Накрая, ЕИСК предлага регламентът да бъде опростен и да стане по-ясен, за да се 

улесни неговото разбиране и прилагане – сложно формулираните правила се 
заобикалят по-лесно. 

 

                                                      
4 

 Вж.становище на ЕИСК относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите 
за кредитен рейтинг“, ОВ C 277/25, 17.11.2009 г., стр. 117. 
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1.20 ЕИСК призовава да бъде премахнато задължението ценните книжа да се оценяват от 
агенциите за кредитен рейтинг, за да могат да бъдат продавани 
(предложение, отправено и от Съвета за финансова стабилност). С премахването на 
това необходимо условие за пускането на ценните книжа на пазара би било избегнато 
пасивното приемане на високорискови финансови инструменти, дори ако „оценката“ за 
тях е висока! Комитетът споделя безпокойството на групата Larosiere, според която 
използването на рейтинги за регулаторния капитал освобождава финансовите 
институции от твърде голяма част от тяхната отговорност и същевременно утвърждава 
олигопола на АКР. ЕИСК приветства факта, че този въпрос е предмет на настоящата 
публична консултация. 

 
2. Въведение 
 

2.1 Както е известно, сериозните недостатъци в регламентирането и надзора върху 
международните финанси са сред основните причини за неотдавнашната криза. 
Освен това, вследствие на кризата ясно изпъкнаха противоречията между финансовата 
система и банковите консорциуми, които оперират в световен мащаб, но дейността им 
и нейното прекратяване са регламентирани от съответното национално право 
(Mervyn King, Управител на Bank of England). 

 

2.2 Същото важи и в рамките на ЕС, поради което кризата направи по-належаща 
необходимостта от спешно разработване на европейска референтна регулаторна и 
надзорна рамка. Независимо от наличието на все по-интегриран финансов пазар 
открихме, че правилата и системите за надзор на държавите-членки до голяма степен се 
различават. 

 

2.3 Европейската комисия възприе поетапен подход към регулирането относно агенциите 
за кредитен рейтинг (АКР). Веднага след банковата криза вниманието беше насочено 
към регулирането и надзора с акцент върху определянето на рейтингите на сложните 
деривати и свързаните с това конфликти на интереси. Пропуските в рейтингите на тези 
инструменти допринесоха съществено за кризата5. 

 

2.4 Успоредно със законодателния процес, който завърши с приемането на Регламента от 
2009 г., резултатите, до които достигна групата Larosiere, доведоха до решението за 
пълно и щателно преразглеждане на финансовото регулиране и финансовия надзор в 
ЕС. Тогава беше прието предложението за въвеждане на рамка на надзора в ЕС на две 
равнища  . На първото равнище съществуват три специализирани надзорни органа и 
един от тях, ЕОКЦП (Европейският орган за ценни книжа и пазари), следва да отговаря 
за надзора на АКР. Предложението за регламент, което е предмет на настоящото 
становище, е посветено само на измененията, необходими за утвърждаване на 
правомощията на ЕОКЦП в разпоредбите на Регламента от 2009 г. 

                                                      
5 

 Кратко съдържание на Регламента от 2009 г. можете да намерите в раздел 3 от становището на ЕИСК относно 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг“, 
ОВ C 277/25, 17.11.2009, стр. 117. 
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2.5 След като свързаната с банките финансова криза мина на заден план, засенчена от 
кризата с държавния дълг, възникна нова поредица от въпроси относно ролята на 
агенциите за кредитен рейтинг, свързана освен с всичко друго и с държавния дълг. 
Възможно е този следващ етап на работа да доведе до изготвянето на трети регламент, 
който понастоящем съществува само под формата на документ за публичната 
консултация с дата 5.11.2010 г. Заглавията на разделите дават представа за 
разглежданите въпроси: зависимост на регулаторния капитал от кредитния рейтинг, 
рейтинги на държавен дълг, засилване на конкуренцията в сектора на кредитния 
рейтинг, гражданска отговорност на АКР и потенциални конфликти на интереси. 
Очаква се ЕИСК своевременно да изготви добре обмислено подробно становище 
относно тези въпроси във вероятния контекст на новия регламент, който беше 
споменат. 

 
2.6 Освен това дори хармонизираните на европейско равнище правила дават на държавите 

членки големи възможности за действие по свое усмотрение и за избор на национални 
опции. Към това се прибавят и националните „тълкувания“ по време на фазата на 
транспониране на тези правила. 

 
2.7 Групата Larosiere установи, че Агенциите за кредитен рейтинг показаха, особено що се 

отнася до сложните деривати, сериозни недостатъци, свързани с използваните от тях 
методики за оценка, подаването на пълна информация, прозрачността, и очевидните 
конфликтите на интереси6. 

 
2.8 Освен това сме изправени пред истински олигопол, тъй като агенциите, контролиращи 

близо 90% от пазара на кредитния рейтинг, са само три: Mody’s, Standard & Poor’s и 
Fitch, като почти всичките са американски. Именно те изиграха важна роля за 
развитието на икономическата и финансова криза, обхванала света. Въпреки че 
формулата „емитентът плаща“ дава добри резултати, когато става въпрос за държавен 
или корпоративен дълг, тя създава голям конфликт на интереси при определянето на 
рейтингите на сложните деривати, като по този начин беше създаден порочен кръг в 
ущърб на прозрачността на извършените операции. 

 
2.9 Давайки си вид, че нищо не се е случило, същите агенции продължават да дават 

оценки, които не са непременно обективни. Така например, през април (26.4.2010 г.) 
Standards & Poor’s, въпреки заделените от страна на Съюза 110 милиарда евро за 
Гърция, свали гръцкия кредитен рейтинг до равнището на този на Азербайджан. 

 

                                                      
6 

 Вж. становище на ЕСК относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите 
за кредитен рейтинг“, ОВ С 277, 17.11.2009 г., стр. 117. 
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2.10 Едва вследствие на тези събития и на критиките, отправени от страна на 
влиятелни европейски лидери относно функционирането на системите за 
кредитен рейтинг, Европейският съвет реши да започне гореспоменатата публична 
консултация, която да включва въпросите, свързани с държавния дълг. Правителствата 
на някои държави-членки не харесват идеята, че пазарите могат да разкрият грешките и 
неверните сметки на разточителното управление, въпреки че правителствата са 
просрочвали плащанията по държавния дълг от незапомнени времена. Предвид 
гореказаното, това становище се отнася до Регламента от 2009 г. 

 
2.11 В своето съобщение от 2.6.2010 г 7 . Комисията отчете какво е направено и какво 

предстои да се направи (вж. приложените таблици) за създаването на една 
по-надеждна, по-прозрачна и по-отговорна европейска финансова система в услуга на 
реалната икономика и на обществото като цяло. 

 
2.12 Оттук произтече искането за упражняване на централизиран надзор върху агенциите 

за кредитен рейтинг, опериращи в ЕС, като отговорността за това се възлага на новата 
Европейска система за финансов надзор и на трите европейски надзорни органа и 
обсъждането на свързаните с това основни въпроси се отлага за последваща дата . 

 
3. Кратък преглед на измененията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 
 
3.1 Предмет, приложно поле и определения (Изменения в дял I) 
 
3.1.1 Както беше споменато, централният и най-значим елемент се отнася до преминаването 

на надзора от национално на европейско равнище, с предоставянето на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на голяма част от правомощията за контрол 
върху регистрираните в Европа агенции и върху опериращите в Европа чуждестранни 
агенции (европейски филиали). 

 
3.1.2 В член 4 са изброени управителите на фондове за алтернативни инвестиции, за да 

получат същото третиране, както и другите финансови институции на ЕС по отношение 
на използването на кредитни рейтинги, т.е. ако тези фондове използват кредитни 
рейтинги, последните трябва да са присъдени от агенция за кредитен рейтинг, която е 
регистрирана или сертифицирана съгласно разпоредбите на новия регламент. 

 

                                                      
7 

 COM(2010) 301 окончателен – „Регулиране на финансовите услуги за постигане на устойчиво развитие“. 
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3.2 Присъждане на кредитни рейтинги, достъп до информация (Изменения в дял II) 
 
3.2.1 Емитентите на структурирани финансови инструменти или свързани с тях трети страни 

трябва да осигуряват достъп до информацията и на агенции, които са конкуренти на 
наетите от тях агенции, единствено за целите на определяне на кредитния рейтинг, а не 
за постигане на други цели. Така следва да се избегнат конфликти на интереси от 
страна на агенциите, на които плаща емитентът, т.е. заявителят на оценката (sic!) 
(модел „емитентът заплаща“). 

 
3.3 Процедура по регистрация и надзор над дейностите по определяне на кредитен 

рейтинг (Изменения в дял III) 
 
3.3.1 Създаването на единен надзор на европейско равнище води по необходимост до 

премахване на съществуващите разпоредби, предвиждащи координация на надзора под 
формата на колегия (премахване на колегиите) с оглед постигането на по-ефикасен 
надзор върху агенциите, опериращи на различни територии. Освен това, 
Европейският орган може да поиска от Комисията да регулира процедурите по 
регистрация и стандартите, отнасящи се до информацията, която трябва да бъде 
предоставяна. Органът има право да изисква информация, да извършва разследвания 
относно евентуални нарушения на регламента, да извършва проверки и т.н. 

 
3.4 Сътрудничество между ЕОЦКП и националните органи (Изменения в дял III) 
 
3.4.1 Националните органи запазват контрола си върху използването на кредитните 

рейтинги от страна на дружествата, предмет на надзор (банки, застрахователни 
дружества, инвестиционни дружества), споделят информацията си относно агенциите, 
сътрудничат и оказват помощ на европейския орган. 

 
3.4.2 Европейският орган може да делегира някои свои задачи на националните органи, 

включително и с оглед на намаляване на разходите. По-конкретно, могат да се 
делегират следните функции: разследвания и проверки на място, оценка на заявленията 
за регистрация, евентуални аспекти, свързани с надзора. В тази връзка европейският 
орган следва да разработи конкретни насоки, като във всеки случай запазва 
отговорностите си в съответната област. 
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3.5 Санкции, процедура на комитета (Изменения в дял IV, глава I) 
 
3.5.1 Европейският орган може да поиска от Комисията да налага санкции на агенциите за 

кредитен рейтинг с цел прекратяване на евентуално нарушение посредством публично 
оповестяване, с което да изисква предоставянето на информация или да инициира 
разследване на евентуално нарушение. Ако дадена агенция наруши регламента, 
европейският орган може да я накара да заплати глоба, да поиска временно 
прекратяване на издаването на нови рейтинги, да изиска агенцията да прекрати 
нарушението, както и да реши да отмени нейната регистрация. 

 
3.5.2 Процедурите на комитета са приведени в съответствие с Договора от Лисабон. 
 
3.6 Преходни и заключителни разпоредби (Изменения в дял IV, глава II) 
 
3.6.1 След като Европейският орган за надзор върху финансовите пазари започне да 

изпълнява функциите си, трябва да бъдат прекратени правомощията на националните 
органи в същата област. Ще трябва да се определят и начините за прехвърляне на 
документацията и информацията от страна на националните органи. 

 
3.7 ЕИСК е на мнение, че заключенията от неотдавна обществена консултация относно 

агенциите за кредитен рейтинг, началото на която беше поставено неотдавна от 
Европейската комисия, са подобни на заключенията, изразени в настоящото становище. 
ЕИСК си запазва правото евентуално да разгледа по-задълбочено въпросите, 
повдигнати в рамките на консултацията. 
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4. Общи бележки 
 
4.1 Новото предложение на Комисията е в правилна посока, що се отнася до 

преминаването на надзора от национално на европейско равнище – много сложна 
дейност, която не може да даде задоволителни резултати единствено посредством 
съвместната дейност на държавите 8 , както беше предвидено в предишното 
предложение за регламент. Освен това, то е в правилната посока, указана от доклада 
„Larosière“9. Може би законодателният текст е твърде уклончив, тъй като не винаги 
дава сигурни решения. 

 
4.2 Освен посочените аспекти сегашното предложение не внася големи изменения спрямо 

предишния регламент (септември 2009 г.) в условията за рейтинговите агенции, що се 
отнася до правилата, които те трябва да спазват с оглед на регистрацията и 
впоследствие в своята дейност. 

 
4.3 Най-важният въпрос обаче остава този, свързан с агенциите, опериращи извън Европа, 

които фактически остават незасегнати от предложените изменения – за кого се отнася 
в действителност европейският регламент? Как да се неутрализират, например, 
оценките, дадени от Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch, които, въпреки причинените от 
тях бедствия, все още са най-влиятелните агенции? Достатъчно ли е да се упражнява 
контрол върху техните европейски филиали, за да се сложи край на световния им 
олигопол? 

 
4.4 Известно е кои са най-големите агенции, опериращи в международен мащаб: Moody’s, 

Standard & Poor’s, Fitch ratings, Dun & Bradstreet, A. M. Best, Egan-Jones Rating Company 
(всички от САЩ), Dominion Bond Rating (Канада), Baycorp Advantage (Австралия), 
China Credit Information Credit (Китай), Iapan Credit Rating (Япония), Rating Agency 
Malaysia (Малайзия), NKC Indipendent Economists (Южна Африка). А къде е Европа? 
Остава фактът, че Европа, която е първата икономическа сила в света, НЯМА нито една 
агенция за кредитен рейтинг, включително и за оценка на държавния дълг! 

 

                                                      
8 

 Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за 
кредитен рейтинг. 

9 
 Вж. Становища на Европейския икономически и социален комитет относно следните предложения: „Предложение за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата 
система от страна на Общността и за създаване на Европейски комитет за системен риск“ , 
COM(2009) 499 окончателен - 2009/0140 (COD); „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Европейски банков орган“, COM(2009) 501 окончателен - 2009/0142 (COD); „Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване“, COM(2009) 502 окончателен - 2009/0143 (COD); „Предложение за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари“, COM(2009) 503 окончателен - 2009/0144 (COD). 
ОВ C 339/08 от 14.12.2010, стр. 34. 
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4.5 Англо-саксонската група от агенции отразява предишното господство на 
англо-саксонския капитализъм, което не беше нарушено от двете световни войни и 
специфичните оперативни въпроси, свързани с азиатските икономики. Учудващо е, че 
след създаването на общия пазар не се появи нито една европейска агенция, въпреки че 
Fitch, която е френска агенция, се установи извън Франция. Фактът, че след 1957 г. в 
ЕС не се появиха АКР, опериращи в световен мащаб, може да бъде сравняван със също 
толкова слабите постижения на ЕС в сектора на високите технологии през същия 
период. ЕС не създава благоприятни условия за предприемачи в съвременните 
индустрии. Въпросът за конкуренцията ще бъде разгледан по време на консултацията 
относно АКР. Въпросът, свързан с липсата на предприемачи, трябва да бъде разгледан. 

 
5. Специфични бележки 
 
5.1 ЕИСК оценява положително създаването на Европейски орган за надзор върху 

финансовите пазари. Несъмнено предложението представлява положителна крачка 
напред в правилната посока, като привежда правната рамка в съответствие с 
възникналите потребности и се опитва да възстанови чувството за доверие и сигурност 
на пазарите, сред гражданите и предприятията. Въпреки това предложението все още 
не е достатъчно за да се постигнат поставените в него цели. 

 
5.2 Следва да се оцени положително и предложението оценката на фондовете за 

алтернативни инвестиции, ако е необходима, да бъде извършвана от регистрирана или 
сертифицирана агенция. 

 
5.3 При сегашното предложение обаче е по-трудно да се направи прозрачен, обективен и 

конкурентоспособен моделът „емитентът заплаща“, тъй като в системата се запазва 
конфликтът на интереси. На агенциите, намиращи се в такава ситуация, би трябвало да 
се забрани да правят оценки, отнасящи се до техни членове. Фактът, че е поставено 
началото на процес на сближаване на правилата на международно равнище, както 
например в САЩ, Япония и др. е положителен. 

 
5.4 ЕИСК оценява положително, включително поради намалението на разходите, 

предложението някои от функциите да бъдат делегирани на националните органи, 
но при условие че всичко това бъде съпроводено с точно поделяне на отговорностите 
между европейските и националните органи. Важни са, по-конкретно, спазването на 
ангажиментите и решимостта при осъществяване на мерките във връзка с точността на 
информацията, регистрацията и проверките на място. 

 
5.5 ЕИСК оценява положително въвеждането на принципа за санкции спрямо 

неотговарящи на изискванията или неспазващи регламента агенции. 
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5.6 Тъй като тук нямаме работа с „новаци“, истинският проблем пред политиците се състои 
не само в намирането на точни и силно възпиращи разпоредби, а по-скоро в тяхното 
спазване. В тази връзка трябва да се предвидят санкции и за ръководството и 
управителите на европейския и международен орган за надзор върху пазарите, в случай 
че се установи неизпълнение на служебните им задължения, тъй като тяхното 
бездействие нанася щети както на банките и на здравите финанси, така и на 
икономиката, на предприятията и на гражданите, и прави единствено голяма услуга на 
спекулата и всички, които стоят зад нея. Най-малкото те следва да заплатят лично 
цената за проявената недобросъвестност. Трудно е да съществува „етика“, за която 
толкова много се говори в този смутен период, без да се носи отговорност и, 
следователно, без да има санкции. 
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5.7 Освен това, частта относно въпросите, възникващи на международно равнище, 
изглежда не напълно целесъобразна. Също така следва да се разгледат по-добре 
въпросите, свързани с потребителите на финансови продукти – предприятията и преди 
всичко гражданите. 

 
Брюксел, 8 декември 2010 г. 
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