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Smulkūs investuotojai iš finansų sistemos tikisi skaidrios veiklos, kuri užtikrintų, kad
išmintinga šiandienos investicija lems geresnį gyvenimą rytoj. Kadangi finansinės sistemos plėtrai įtaką daro didelės finansinės institucijos, kurių tikslas – visaip siekti pelno,
smulkiesiems investuotojams būtina ginti savo interesus. Europos Sąjungoje tai nėra naujas uždavinys, pvz., investuotojų vardu kalba konfederacija „EuroFinUse“.
Smulkieji investuotojai finansų rinkoje dalyvauja kaip finansinių paslaugų ir priemonių pirkėjai (biurokratinėje kalboje prigijo terminas „finansinių paslaugų vartotojai“), be
to, įsigiję finansinių priemonių, tampa akcinio ar pajinio kapitalo dalyviais. Tai sritys, kuriose investuotojai turi pirmiausia dalyvauti formuojant finansų rinkos raidą nuo pat įstatymų leidimo ištakų.
Finansų sistema atlieka bent penkias funkcijas – santaupas paverčia investicijomis, leidžia išdalyti riziką, transformuoti sukauptą vertę laike ir erdvėje, vykdo mokėjimus ir kuria pačią rinką finansinėms priemonėms. Problema, kad daugybė visaip pasipelnyti siekiančių finansų institucijų nekelia ir turbūt negali sau kelti tikslo užtikrinti finansinės
sistemos kaip visumos sklandų finansavimą. Beprecedentė ekonominės galios koncentracija rodo, kad ekonomikos pakilimai ir krizės skatina turto koncentraciją nuskriaudžiant plačiąją visuomenę.
Yra tik vienas būdas laikinai išrinktiems demokratinių šalių vadovams sukurti balansą
„amžiniems“ didelių finansinių institucijų ir galutinių naudos gavėjų interesams – įtraukti kuo daugiau visuomenės į finansų rinkos politikos bei įstatymų leidybos procesą. ES
Parlamentas ir Komisija įstatymų leidybą vis dažniau organizuoja įtraukdama įvairių suinteresuotų grupių atstovus į darbo grupes, kurių uždavinys – kurti subalansuotą interesų atstovavimo teisinę sistemą. Gal tai padės apriboti stambaus kapitalo galimybes naudoti finansų rinką savo interesams.
Europos Komisija tai atlieka per Europos finansų sektoriaus priežiūros sistemą, suskirstytą į tris sektorius, kurių kiekvienas prižiūri atitinkamą instituciją: Europos vertybinių popierių ir rinkų (ESMA), Bankų (EBA) bei Draudimo ir pensijų (EIOPA). Reikia
pasakyti, kad kuriant bendrą ES bankų sąjungą neproporcingai stiprinamos ECB galios.
Pvz., paskelbtas planas bankų priežiūros darbuotojų skaičių padidinti gerokai daugiau
nei tūkstančiu. O EBA šioje srityje dirba tik keliolika tarnautojų.
Finansinių paslaugų vartotojams – finansinių priemonių turėtojams, kurie yra svarbiausias, bet labiausiai neapsaugotas visuomenės sluoksnis, – šių institucijų veikla labai
svarbi. Turėdamos Europos Parlamento bei Komisijos priskirtas galias atitinkamai pagal
savo kompetenciją jos ne tik prižiūri ES finansų sektorių, bet ir tarnauja kaip ekspertai
formuojant ES finansų sektoriaus raidą. Tai jos atlieka sutelkdamos įvairių interesų ekspertų grupes. Dalyvavimas tokių grupių diskusijose – puikus demokratiškas būdas individualiems investuotojams per savo asocijuotas struktūras paveikti įstatymų leidybą sau
palankia linkme. „EuroFinUse“ konfederacija, vienijanti visų ES šalių investuotojus, į tokias grupes delegavo net keletą ekspertų.
Koordinuoti ESMA, EBA ir EIOPA veiklai sprendžiant su finansų rinka kaip visuma
susijusius klausimus sukurti dar du vienijantys šių institucijų pastangas forumai: Europos
sisteminės rizikos taryba ir Europos priežiūros institucijų komitetas.
Baltijos finansinių priemonių rinka tampa niekuo neišsiskiriančia ir palyginti maža bendro
ES finansinio sektoriaus dalimi. Galimybės paveikti finansų rinkų raidą išliks perkeliant atstovavimą į Paryžių, Londoną, Frankfurtą ir Briuselį. Norint išlaikyti 2002 m. pradėtą kurti atstovavimą ir turėti bent minimalią įtaką sprendžiant ES finansų rinkos raidą, Lietuvos investuotojams reikia atsisakyti provincialumo ir pademonstruoti vienybę bei susiklausymą.
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