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Banca Centrală Europeană trebuie să permită ca 
activitățile sale de supraveghere bancară să poată face pe 
deplin obiectul unor controale, arată Curtea de Conturi 
Europeană  
Curtea de Conturi Europeană a făcut apel la legiuitorii Uniunii să intervină și să asigure faptul că 
Banca Centrală Europeană permite accesul deplin la documente cu ocazia auditurilor 
desfășurate în legătură cu supravegherea bancară. Într-o scrisoare adresată Parlamentului 
European, Curtea își exprimă îngrijorarea că poziția actuală a Băncii Centrale Europene (BCE) în 
ceea ce privește accesul la documente și la informații împiedică Curtea să își desfășoare 
activitatea în mod adecvat. În opinia acesteia din urmă, supravegherea bancară presupune 
riscuri semnificative pentru finanțele publice, însă Curtea nu va fi în măsură să efectueze un 
audit adecvat al acestor activități dacă BCE nu revine asupra poziției sale privind drepturile de 
acces.  

Potrivit Curții, nu s-au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor acesteia cu BCE cu privire la acest 
subiect. Curtea solicită Parlamentului European și Consiliului să exprime sprijinul lor deplin 
pentru ca aceasta să își poată exercita drepturile de acces la documentele legate de 
supravegherea bancară și, dacă se consideră necesar, să modifice reglementările actuale, 
clarificând faptul că Curtea poate consulta orice document pe care îl consideră necesar. 

„Curtea nu urmărește să auditeze politica monetară”, a declarat domnul Klaus-Heiner Lehne, 
președintele Curții de Conturi Europene. „Este însă esențial ca aceasta să dispună de 
competențe depline pentru a audita activitățile de supraveghere ale BCE. Acest lucru este 
deosebit de important având în vedere riscurile mari la care sunt expuse fondurile publice în 
situația intrării în dificultate a unor bănci, precum și complexitatea noilor mecanisme de 
supraveghere.” 

În răspunsul său la solicitarea Parlamentului European, Curtea descrie trei situații în care i s-a 
refuzat accesul la informații importante. În cadrul auditului său din 2016 cu privire la mecanismul 
unic de supraveghere, Curtea s-a confruntat cu dificultăți majore în obținerea de probe de audit. 
În cursul activității desfășurate în scopul raportului său special din 2017 privind Comitetul Unic de 
Rezoluție, acesta a insistat ca toate datele provenite de la BCE să fie eliminate. Ulterior, în 

http://www.eca.europa.eu/


RO 

 
 
 

 

2 

ianuarie 2018, când Curtea a raportat cu privire la rolul BCE de gestionare a crizelor în cadrul 
activităților sale de supraveghere bancară, BCE i-a refuzat din nou accesul la documentele 
necesare pentru desfășurarea activității de audit astfel cum fusese aceasta planificată inițial. 

Scrisoarea Curții de Conturi Europene este rezultatul unui apel formulat în noiembrie 2018 de 
către șefii instituțiilor supreme de audit din UE și de către statele membre ale UE în vederea 
clarificării și armonizării mandatelor de audit ale instituțiilor supreme de audit naționale. Acestea 
din urmă au solicitat guvernelor și parlamentelor naționale să remedieze o serie de deficiențe 
legate de dispozițiile în materie de audit și de asigurare a răspunderii privind supravegherea 
bancară în UE, ținând seama de eforturile actuale vizând finalizarea uniunii bancare.  

Note către editori 

De la intrarea în vigoare a mecanismului unic de supraveghere (MUS), Banca Centrală Europeană 
(BCE) este în mod exclusiv responsabilă de supravegherea băncilor importante din statele 
membre din zona euro. Mecanismul unic de supraveghere cuprinde un sistem comun care 
implică atât autoritățile naționale competente, cât și BCE. În total, există aproximativ 130 de 
astfel de bănci, reprezentând circa 80 % din totalul activelor bancare la nivelul UE. Băncile de 
dimensiuni mici și mijlocii sunt supervizate în mod direct de către autoritățile naționale 
competente. BCE deține însă autoritatea de supraveghere finală și se asigură că cerințele în 
materie de supraveghere sunt coerente (de exemplu, metodologia, manualele etc.). 

Drept consecință a mecanismului unic de supraveghere, s-au schimbat și responsabilitățile 
privind auditul supravegherii bancare: 

- Responsabilitatea auditului privind supravegherea bancară directă din partea BCE – cu 
alte cuvinte, supravegherea celor mai importante bănci – nu mai aparține instituțiilor naționale 
de audit, ci a fost inclusă în mandatul de audit al Curții de Conturi Europene. Pierderea acestui 
mandat de către instituțiile naționale de audit nu a fost compensată în mod adecvat, având în 
vedere poziția actuală a BCE cu privire la mandatul de audit al Curții (de exemplu, refuzarea 
accesului la informații relevante). 

- Responsabilitatea auditului privind supraveghetorii naționali ai băncilor de dimensiuni 
mici și mijlocii continuă să le revină instituțiilor naționale de audit, deși unele dintre acestea dețin 
un mandat restrâns sau nu dețin niciun mandat în această privință. Majoritatea instituțiilor 
naționale de audit din zona euro se confruntă cu dificultăți în exercitarea pe deplin a acestui 
drept. Prin urmare, supravegherea băncilor de dimensiuni mici și mijlocii din aceste țări nu face în 
totalitate obiectul unui audit extern. 

Raportul special nr. 29/2016 al Curții de Conturi Europene a examinat mecanismul unic de 
supraveghere instituit în urma crizei bancare, cu scopul de a prelua o mare parte din activitatea 
de supraveghere desfășurată anterior de autoritățile naționale. Mecanismul se află sub 
autoritatea Băncii Centrale Europene.  

Raportul special nr. 23/2017 a examinat activitatea Comitetului Unic de Rezoluție, care a fost 
instituit pentru a gestiona rezoluția băncilor din UE aflate în curs de a intra în dificultate. Raportul 
special nr. 2/2018 a examinat eficiența operațională a BCE în ceea ce privește procedurile sale de 
gestionare a crizelor bancare. 
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