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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 27. marca 2019

Revizorji preučujejo nadzor EU nad
državno pomočjo za banke
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo tega, kako EU spremlja javno podporo, dodeljeno
finančnemu sektorju v zadnjih letih. Revizorji bodo zlasti preučili, kako Evropska komisija
zagotavlja, da je pomoč izjemna in omejena le na res nujno. Ocenili bodo tudi ustreznost in
uspešnost postopkov za nadzor nad državno pomočjo.
Ker državna pomoč (tj. javnofinančna podpora) lahko izkrivlja konkurenco na notranjem trgu, je
na splošno prepovedana z zakonodajo EU. V posebnih okoliščinah pa je posredovanje vlade lahko
nujno in dovoljeno, kot npr. med finančno krizo, ki se je začela leta 2008. Med letoma 2008 in
2017 je EU odobrila pomoč finančnemu sektorju v skupnem znesku 1 459 milijard EUR podpore,
podobne kapitalski podpori, in dodatnih 3 659 milijard EUR likvidnostne pomoči. Komisija je
edina odgovorna za nadzor take državne pomoči.
Revizorji so danes objavili napovednik revizije nadzora EU nad državno pomočjo za banke.
Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir
informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče.
„Od začetka krize leta 2018 do danes je sektor finančnih storitev prejel veliko več državne pomoči
kot kateri koli drugi gospodarski sektor,“ je povedal Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega
sodišča, pristojen za revizijo. „Ustrezen in temeljit nadzor nad to državno pomočjo je bistven za
varstvo konkurence na notranjem trgu in zaščito davkoplačevalcev EU pred bremenom reševanja
bank.“
Revizija bo obravnavala dejavnosti na področju nadzora nad državno pomočjo po finančni krizi od
sprejetja novega sporočila o bančništvu iz leta 2013 dalje. Ker Komisija pravila o državni pomoči

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – uradni govorec
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

SL
tako določa kot tudi uveljavlja, bosta z revizijo ocenjena tako zasnova kot tudi izvajanje nadzora
Komisije.
Revizorji bodo preučili predvsem, ali:
o

ima Komisija ustrezna orodja in vire za nadzor nad državno pomočjo, vključno z zanesljivimi
notranjimi kontrolami,

o

so sedanja pravila in postopki za državno pomoč primerni za ugotavljanje državne pomoči za
banke in nadzor nad njo ter uspešni pri zagotavljanju, da je izkrivljanje konkurence kar se da
majhno,

o

Komisija preverja, ali državna pomoč res dosega načrtovane rezultate.

Pojasnila za urednike
Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno konec leta 2019.
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