
LV 

 

 
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu. 
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – runaspersona T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – preses sekretārs T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2017. gada 19. decembrī 

 
 

Ir sākts darbs pie banku noregulējuma, bet vēl ļoti daudz 
jāpaveic, uzskata ES revidenti. 
Vienotā noregulējuma valde (VNV), kuru izveidoja, lai nodrošinātu banku noregulējumu Eiropas 
Savienībā, joprojām “lielā mērā atrodas attīstības procesā”, atzīts Eiropas Revīzijas palātas 
jaunajā ziņojumā. Noregulējums ir par maksātnespējīgu kļūstošas bankas pārstrukturēšana, lai 
ar minimālām izmaksām nodokļu maksātājiem aizsargātu finanšu stabilitāti un sabiedrības 
intereses. Revidenti konstatēja nepilnības banku noregulējuma ārkārtas situāciju plānos, ko 
bija sagatavojusi VNV, kurai ļoti īsā laikā nācās uzņemties ārkārtīgi atbildīgus pienākumus. 

VNV ir ļoti svarīgs Eiropas banku savienības elements. Vienoto noregulējuma valdi izveidoja pēc 
2008. gada finanšu krīzes, un tās pamatuzdevums ir ar iespējami mazāku ietekmi uz finanšu 
stabilitāti un reālo ekonomiku eurozonas dalībvalstīs un citur noregulēt par maksātnespējīgām 
kļūstošas bankas.  

Revidenti konstatēja trūkumus pilna spektra banku noregulējuma mehānismu sagatavošanā, kas, 
iespējams, būs vajadzīgi. Kaut arī VNV ir ilgstoši un rūpīgi strādājusi pie tā, lai nodrošinātu, ka 
lielākajai daļai banku ir izstrādāti vismaz provizoriski noregulējuma plāni, līdz šim pieņemtie plāni 
neatbilst paredzētajiem standartiem, uzskata revidenti.  

“VNV kā pilnīgi jaunas struktūras izveide bija ļoti grūts uzdevums,” norādīja par šo ziņojumu 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Kevin Cardiff. “Kaut arī VNV nepilnības jāaplūko 
darbības sākumposma kontekstā, joprojām ir daudz darāmā.” 

Revidenti sniedz vairākus ieteikumus saistībā ar noregulējuma plānu noteikumiem un 
norādījumiem, kā arī to sagatavošanu. Viņi arī apskata jautājumus, kas saistīti ar darbinieku skaitu 
un VNV tiesisko regulējumu. 

Revidenti norāda, ka VNV vispirms ir jānosaka, kad katrai bankai ir jāizstrādā pirmais 
noregulējuma plāns, kas atbilst noteikumu kopumam. VNV jānosaka banku prioritārā secība 
atkarībā no maksātnespējas riska. Katrā plānā ir jāaplūko attiecīgās bankas noregulējamība, 
tostarp jānosaka būtiskie šķēršļi un izvēlēto stratēģiju iespējamība un ticamība. 
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Lai nodrošinātu, ka banku nozares zaudējumu absorbcijas spēja ir pietiekama, VNV ir arī 
jāpabeidz noregulējuma plānošanas noteikumu un norādījumu sistēmas izstrāde, ietverot 
principus minimuma prasību noteikšanai banku pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām. Ir 
jāsagatavo vai, ja vajadzīgs, jāatjaunina norādījumi un noregulējuma plānošanas rokasgrāmata. 

Revidenti atzīst, ka kavējumi personāla atlasē ir negatīvi ietekmējuši visas VNV darbības, kaut arī 
pieņemtie darbinieki ir apņēmības pilni un motivēti. VNV ir jāpaātrina personāla atlase un 
jānodrošina atbilstīgi resursi Cilvēkresursu nodaļai, it sevišķi attiecībā uz specializētākiem un 
augstākā līmeņa amatiem. Ja nav iespējams sasniegt darbā pieņemšanas mērķus vai ja ir vajadzīgi 
starpposma pasākumi, VNV ir jāapsver alternatīvi risinājumi.  

Joprojām nav skaidrības par pamatdarbības uzdevumu, tostarp atbildības, sadali starp valstu 
iestādēm un VNV, un iekšējās noregulējuma grupās joprojām nav pietiekams darbinieku skaits. 
VNV ir steidzami jārisina šie jautājumi, uzskata revidenti.  

Piezīmes izdevējiem 

Lai nepieļautu 2008. gada finanšu krīzes atkārtošanos, ES ir izstrādājusi jaunas iestāžu struktūras 
ar mērķi nodrošināt finanšu sektora lielāku drošību. Šīs struktūras ietver vienoto uzraudzības 
mehānismu (VUM) un vienoto noregulējuma mehānismu (VNM). Šajā ziņojumā uzmanība ir 
koncentrēta uz Vienoto noregulējuma valdi (VNV), kas kopā ar eurozonas valstu noregulējuma 
iestādēm veido VNM. VNV atbildības jomā ir aptuveni 140 banku. 

Uzraudzītāji atbild par savā atbildības jomā esošo banku pastāvīgu prudenciālo uzraudzību. Ja 
atveseļošanas vai intervences pasākumi nav efektīvi, banku atzīst par tādu, kas “kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga”, un tad sāk rīkoties noregulējuma iestādes. VNV ar valstu 
noregulējuma iestāžu palīdzību atbild par visu eurozonas nozīmīgo banku un mazāk nozīmīgu 
pārrobežu banku noregulējuma plānošanu neparedzētiem gadījumiem. 

Noregulējumu piemēro, ja iestādes nosaka, ka banka kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, 
un ja nav citas uzraudzības vai privātā sektora intervences, kas šo maksātnespēju novērstu. Ja 
pastāv sabiedrības intereses, bankai piemēro noregulējumu; pretējā gadījumā piemēro valsts 
maksātnespējas procedūru. Noregulējumam ir jānodrošina bankas kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktība un jāaizsargā finanšu stabilitāte. Mērķis ir izvairīties no turpmākiem glābšanas 
pasākumiem un tādējādi mazināt izmaksas nodokļu maksātājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 23/2017 “Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā banku 
savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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