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Curtea de Conturi Europeană
examinează supravegherea la nivelul UE
a ajutoarelor de stat acordate băncilor
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la monitorizarea la nivelul UE a
sprijinului public acordat sectorului financiar în ultimii ani. În special, Curtea va examina modul
în care Comisia Europeană se asigură că acest sprijin rămâne unul cu caracter excepțional și
limitat la strictul necesar. De asemenea, Curtea va evalua caracterul adecvat și eficacitatea
procedurilor instituite pentru controlul în materie de ajutoare de stat.
Deoarece ar putea denatura concurența pe piața internă, ajutorul de stat (cu alte cuvinte,
sprijinul financiar public) este, în general, interzis conform legislației UE. Intervenția statului
poate fi însă necesară și autorizată în anumite circumstanțe speciale, cum este cazul crizei
financiare din 2008. În perioada 2008–2017, UE a aprobat un cuantum global al ajutorului
acordat sectorului financiar sub formă de capital de 1 459 de miliarde de euro, precum și o sumă
suplimentară de 3 659 miliarde de euro reprezentând ajutor sub formă de lichidități. Comisiei îi
revine în mod exclusiv responsabilitatea în materie de control al acestor ajutoare de stat.
Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind controlul exercitat la nivelul UE în
domeniul ajutoarelor de stat acordate băncilor. Analizele preliminare de audit furnizează
informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de
informații pentru cei interesați de politica sau de programele auditate.
„De la criza din 2008 până în prezent, sectorul serviciilor financiare a beneficiat de ajutoare de
stat într-o măsură mult mai mare decât orice alt sector al economiei", a declarat domnul Mihails
Kozlovs, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. „Existența unui control
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adecvat și riguros al acestui tip de ajutoare de stat este crucială pentru garantarea concurenței pe
piața internă, precum și pentru protejarea contribuabililor din UE de povara salvării băncilor."
Auditul va acoperi activitățile de control al ajutoarelor de stat după criza financiară, începând de la
adoptarea, în 2013, a noii comunicări privind sectorul bancar. Întrucât Comisia, pe de o parte,
elaborează normele privind ajutoarele de stat și, pe de altă parte, se asigură de punerea lor în
aplicare, auditul va evalua atât modul în care este conceput acest control, cât și modul în care este
el exercitat de Comisie.
În special, Curtea va examina dacă:
o

Comisia dispune de instrumente și de resurse adecvate pentru a putea asigura controlul în
materie de ajutoare de stat, inclusiv dacă are instituite controale interne solide;

o

normele și procedurile actuale privind ajutoarele de stat sunt adecvate pentru identificarea
și controlul ajutoarelor de stat acordate băncilor și sunt eficace în menținerea denaturărilor
concurenței la nivelul minim necesar;

o

Comisia verifică în ce măsură reușește să obțină în mod efectiv rezultatele preconizate.

Notă către editori
Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat la sfârșitul anului
2019.
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