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Priopćenje za medije

Luxembourg, 27. ožujka 2019.

Revizori ispituju nadzor EU-a nad
državnim potporama bankama
Europski revizorski sud (Sud) trenutačno provodi reviziju načina na koji EU prati javne potpore
dodijeljene financijskom sektoru tijekom posljednjih nekoliko godina. Revizori će posebice
ispitati kako Europska komisija jamči da se javna potpora dodjeljuje tek u iznimnim slučajevima
i da je ograničena na ono što je doista neophodno. Također će procijeniti prikladnost i
djelotvornost postupaka za kontrolu državnih potpora.
S obzirom na to da bi državna potpora (tj. financijska potpora javnim sredstvima) mogla narušiti
tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, njezina je primjena zakonodavstvom EU-a općenito
zabranjena. Međutim, u posebnim okolnostima, kao što je bila financijska kriza 2008.,
intervencija vlade može biti neophodna i odobrena. U razdoblju 2008. – 2017. EU je financijskom
sektoru odobrio potporu u ukupnom iznosu od 1459 milijarde eura u okviru potpore sličnoj
pomoći u obliku kapitala i dodatnih 3659 milijardi eura u obliku potpore za likvidnost. Komisija
snosi isključivu odgovornost za kontrolu takve državne potpore.
Revizori su danas objavili uvodni dokument o reviziji načina na koji EU kontrolira državne potpore
bankama. U uvodnim dokumentima o reviziji iznose se informacije u vezi s određenim tekućim
revizijskim zadatkom. Osmišljeni su kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu
politiku ili programe obuhvaćene revizijom.
„Sektor financijskih usluga primio je od krize 2008. do danas mnogo više državne potpore nego
bilo koji drugi gospodarski sektor”, izjavio je Mihails Kozlovs, član Europskog revizorskog suda
zadužen za ovu reviziju. „Primjerena i temeljita kontrola te državne potpore presudna je za
očuvanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, kao i za zaštitu poreznih obveznika u EU-u od
tereta spašavanja banaka.”

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke uvodnog dokumenta o reviziji koji je izradio Europski revizorski sud. Cjeloviti tekst
tog dokumenta dostupan je na eca.europa.eu na engleskom jeziku.
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Revizijom će se obuhvatiti aktivnosti kontrole nad državnim potporama nakon financijske krize,
počevši s novom Komunikacijom o bankarstvu iz 2013. Budući da je Komisija odgovorna i za
donošenje pravila o državnoj potpori i za jamčenje njihove provedbe, u okviru revizije procijenit će
se i osmišljavanje i provedba kontrole.
Revizori će posebno ispitati sljedeće:
o

raspolaže li Komisija prikladnim instrumentima i resursima, uključujući pouzdane unutarnje
kontrole, za kontrolu državnih potpora

o

jesu li trenutačna pravila i postupci u vezi s državnim potporama prikladni za utvrđivanje i
kontrolu državnih potpora bankama te jesu li djelotvorni u očuvanju razine narušavanja
tržišnog natjecanja na najmanjoj mogućoj mjeri

o

kako Komisija provjerava postiže li doista željene rezultate.

Napomena za urednike
Objava revizijskog izvješća očekuje se krajem 2019.
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