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Curtea de Conturi Europeană publică raportul privind datoriile contingente
ale Comitetului Unic de Rezoluție, ale Comisiei și ale Consiliului
Comitetul Unic de Rezoluție și Comisia Europeană ar trebui să își evalueze în mod continuu,
începând cu conturile lor aferente exercițiului 2018, riscurile financiare rezultate din datoriile
contingente legate de acțiunile introduse în justiție cu privire la rezoluția unor instituții bancare,
precum și contabilizarea acestor riscuri, se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene.
Curtea a examinat posibilele obligații ale Comitetului Unic de Rezoluție, ale Comisiei Europene și ale
Consiliului rezultate din litigii aflate pe rol împotriva măsurilor pe care acestea le-au luat în rezoluția
unor bănci care se află în curs de a intra în dificultate sau sunt susceptibile de a intra în dificultate în
zona euro. Curtea face apel la îmbunătățirea gestionării riscurilor financiare rezultate din aceste
litigii întrucât numărul acțiunilor introduse în justiție ar putea crește și mai mult.
Atunci când o bancă din zona euro este în curs de a intra în dificultate, mecanismul unic de rezoluție
își propune să gestioneze rezoluția acesteia în așa manieră încât să se evite un impact negativ asupra
economiei sau asupra contribuabilului. În cadrul acestui mecanism, Comitetul Unic de Rezoluție este
autoritatea de rezoluție pentru toate băncile mari din zona euro și pentru grupurile bancare
transfrontaliere mai mici.
În iunie 2017, comitetul a luat prima sa decizie, aceasta fiind legată de rezoluția Banco Popular. Până
în mai 2018, 103 acțiuni fuseseră introduse împotriva acestei decizii la Curtea de Justiție a Uniunii
Europene, fiind intentate de asemenea 30 de acțiuni împotriva Comisiei și una împotriva Consiliului. În
termeni contabili, orice posibilă plată viitoare care ar putea fi datorată ca urmare a acestor acțiuni
introduse în justiție trebuie prezentată ca o „datorie contingentă”, cu excepția cazului în care
probabilitatea acesteia este evaluată ca fiind redusă.
Curtea recunoaște faptul că informațiile legate de natura și calendarul litigiilor pendinte au fost
prezentate corect de către comitet, însă constată că acesta nu fusese în măsură să prevadă posibilele
consecințe ale litigiilor respective, întrucât rezultatul lor era dificil de previzionat în această fază, dat
fiind sistemul juridic complex, specific și fără precedent creat de noul cadru juridic de rezoluție. Curtea
avertizează totodată că un număr și mai mare de litigii ar putea apărea în cursul următorilor câțiva
ani.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului adoptat de Curtea de Conturi
Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Purtător de cuvânt
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Ofițer de presă
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

RO
„O cunoaștere corespunzătoare a riscurilor financiare la care este expus Comitetul Unic de Rezoluție
este esențială în vederea asigurării gestionării riscurilor și a răspunderii”, a declarat doamna Ildikó
Gáll-Pelcz, membra Curții responsabilă de acest raport.
În plus, Curtea a examinat datoriile contingente legate de contribuțiile ex ante ale băncilor din zona
euro la Fondul unic de rezoluție. Curtea constată existența unui număr mare de contestații și de
procese deschise la instanțele naționale împotriva contribuțiilor ex ante. În conturile sale privind
exercițiul 2017, Comitetul Unic de Rezoluție a prezentat datorii contingente în valoare de 1,4 miliarde
de euro legate de contribuțiile ex ante, datorii care ar putea crește cu încă 558 de milioane de euro, ca
urmare a unor noi creanțe pentru 2018. Curtea avertizează că, în unele cazuri, în temeiul legislației,
comitetul ar putea avea obligația de a despăgubi autoritățile naționale de rezoluție pentru procese
pierdute la nivel național.
Comisia a decis să nu prezinte nicio datorie contingentă, întrucât a considerat că toate cererile de
despăgubire erau premature și deoarece a evaluat că posibilitatea unei plăți viitoare este redusă, în
timp ce cauza intentată împotriva Consiliului a fost declarată inadmisibilă.
Curtea a formulat următoarele recomandări:
-

Comitetul Unic de Rezoluție ar trebui să finalizeze și să aprobe proiectul său de orientări
contabile și să aplice aceste orientări în integralitate pentru conturile aferente exercițiului
2018, inclusiv în ceea ce privește constituirea de provizioane sau prezentarea de informații cu
privire la cheltuielile de judecată;

-

Comitetul Unic de Rezoluție și Comisia ar trebui să reevalueze în mod temeinic situația în
perspectiva conturilor privind exercițiul 2018, pe baza datelor disponibile, cum ar fi creanțe
cuantificabile, hotărâri judecătorești și date istorice, în conformitate cu normele contabile
relevante;

-

Comitetul Unic de Rezoluție ar trebui să stabilească proceduri și controale adecvate pentru
a asigura atât exactitatea, exhaustivitatea și disponibilitatea în timp util a informațiilor
primite din partea autorităților naționale de rezoluție, cât și o pistă de audit adecvată.

Note către editori
Comitetul Unic de Rezoluție și Fondul unic de rezoluție sunt finanțate integral de sectorul bancar.
În procesul care duce la decizia de a supune o entitate procedurii de rezoluție sunt implicate Banca
Centrală Europeană, Comitetul Unic de Rezoluție, Comisia și, posibil, Consiliul.
Curtea a examinat datoriile contingente ale Comitetului Unic de Rezoluție, ale Consiliului și ale
Comisiei rezultate, pentru exercițiul financiar 2017, ca urmare a îndeplinirii de către aceste instituții
a sarcinilor care le revin în temeiul Regulamentului privind mecanismul unic de rezoluție
[Regulamentul (UE) nr. 806/2014]. Raportul anual este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții,
eca.europa.eu.
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