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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 27. märts 2019 

Audiitorid uurivad ELi järelevalvet 
pankadele antava riigiabi üle 

Euroopa Kontrollikoda auditeerib ELi järelevalvet viimastel aastatel finantssektorile antud 
avaliku sektori toetuse üle. Eelkõige kontrollivad audiitorid, kuidas Euroopa Komisjon tagab, et 
abi jääks erandlikuks ja piirduks rangelt vajalikuga. Samuti hindavad nad riigiabi 
kontrollimiseks kehtestatud menetluste asjakohasust ja tõhusust. 

Riigiabi (st avaliku sektori rahaline toetus) on ELi õigusaktidega üldiselt keelatud, kuna see võib 
moonutada konkurentsi siseturul. Valitsuse sekkumine võib aga olla vajalik ja lubatud mõnes 
konkreetses olukorras, nagu 2008. aasta finantskriisi ajal. Ajavahemikul 2008–2017 kiitis EL heaks 
finantssektorile antava abi kogusummas 1459 miljardit eurot kapitalitoetusena ja täiendava 3659 
miljardi euro suuruse likviidsusabi. Komisjon kannab sellise riigiabi kontrollimise eest 
ainuvastutust.  

Audiitorid avaldasid täna audititutvustuse, mis käsitleb ELi kontrolli pankadele antava riigiabi üle. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nimetatud dokumendi eesmärk on 
anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele.  

„Alates 2008. aasta kriisist kuni tänaseni on finantsteenuste sektor saanud palju rohkem riigiabi 
kui ükski teine majandussektor,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Mihails 
Kozlovs. „Kõnealuse riigiabi asjakohane ja põhjalik kontroll on äärmiselt oluline, et tagada 
konkurents siseturul ning kaitsta ELi maksumaksjaid pankade päästmisest tuleneva koormuse 
eest.“  
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Audit hõlmab riigiabi kontrollimeetmeid pärast finantskriisi, alates uue pangandusteatise 
vastuvõtmisest 2013. aastal. Kuna komisjon on nii riigiabi eeskirjade koostaja kui ka jõustaja, 
hinnatakse auditiga komisjoni kontrolli ülesehitust ja läbiviimist.  

Eelkõige uurivad audiitorid, kas 

o komisjonil on riigiabi kontrollimiseks asjakohased vahendid ja ressursid, sealhulgas 
töökindlad sisekontrollimehhanismid; 

o kehtivad riigiabi eeskirjad ja menetlused sobivad selleks, et tuvastada ja kontrollida 
pankadele antavat riigiabi ning tõhusalt hoida konkurentsimoonutused nii väiksed kui 
võimalik; 

o komisjon kontrollib, et ta soovitud tulemused reaalselt saavutab. 

 

 

 

Toimetajatele  

Auditiaruanne on kavas avaldada 2019. aasta lõpus. 
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