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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja
a bankoknak nyújtott állami
támogatások felügyeletét
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez az elmúlt években a pénzügyi ágazat számára
közforrásból nyújtott támogatások uniós nyomon követéséről. A számvevők elsősorban azt
vizsgálják majd, hogyan biztosítja az Európai Bizottság, hogy a vissza nem térítendő
támogatások nyújtása kivételes maradjon és szigorúan a szükséges összegre korlátozódjon. Az
értékelés az állami támogatások jelenlegi kontrolleljárásainak megfelelőségére és
eredményességére is kiterjed majd.
Mivel esetenként a belső piacon folyó verseny torzulását okozhatják, az uniós jog főszabályként
nem engedi meg állami támogatások (azaz közforrásokból nyújtott pénzügyi támogatások)
alkalmazását. Bizonyos sajátos körülmények esetén – ilyen volt például a 2008. évi pénzügyi
válság – azonban indokolt és megengedhető lehet a kormányzati beavatkozás. Az Unió 2008 és
2017 között összesen 1459 milliárd euró tőke jellegű támogatás és további 3659 milliárd
likviditási támogatás nyújtását hagyta jóvá a pénzügyi ágazat számára. Az állami támogatások
kontrolljáért a Bizottság viseli a kizárólagos felelősséget.
Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a bankoknak nyújtott állami
támogatások uniós felügyeletének ellenőrzéséről. Az ellenőrzési előzetesek folyamatban lévő
ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt
érdeklődők tájékoztatása.
„A 2008-as válság óta, még napjainkban is, a pénzügyi szolgáltatási ágazat jóval több állami
támogatásban részesül, mint a gazdaság bármely más szegmense – jelentette ki Mihails Kozlovs,
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett ellenőrzési előzetesről. A teljes szöveg a
www.eca.europa.eu címen tölthető le angolul.
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az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ezeknek az állami támogatásoknak a megfelelő és
alapos ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megvédhessük a belső piaci versenyt, és
megóvjuk az uniós adófizetőket a bankok megmentése miatt rájuk háruló terhektől.”
Az ellenőrzés a pénzügyi válságot követő, a bankokról szóló új közlemény 2013. évi elfogadásával
kezdődő időszak tekintetében vizsgálja az állami támogatások felügyeletét. Mivel az állami
támogatásokkal kapcsolatos szabályok bevezetése és végrehajtása egyaránt a Bizottság feladata,
az ellenőrzés a felügyeletnek mind a kialakítási, mind a végrehajtási szempontjaira kiterjed.
A számvevők különösen a következőket vizsgálják majd:
o

A Bizottság megfelelő eszközökkel és erőforrásokkal rendelkezik-e az állami támogatások
kontrolljához, beleértve az eredményes belső kontrollt?

o

A jelenlegi állami támogatási szabályok és eljárások alkalmasak-e a bankoknak nyújtott
állami támogatások azonosítására és sikeresen a legszükségesebb minimumszinten tartják-e
a versenytorzulás mértékét?

o

A Bizottság ellenőrzi-e a tervezett eredmények tényleges elérését?

A szerkesztők figyelmébe
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 végén kerül sor.
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