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Европейската централна банка трябва да предостави
права за пълен контрол върху банковия надзор,
заявяват одиторите
Европейската сметна палата поиска от законодателите на ЕС да се намесят с оглед на това
Европейската централна банка да предоставя пълен достъп до документите при
извършване на одит на банковия надзор. В писмо до Европейския парламент одиторите
изразяват загриженост, че сегашната позиция на ЕЦБ по отношение на достъпа до
документи и информация не им позволява да изпълняват пълноценно своите
задължения. Банковият надзор е свързан със значителни рискове за публичните финанси,
заявяват одиторите, но те няма да могат да извършват необходимия одит на тези
дейности, ако ЕЦБ не промени позицията си относно правата на достъп.
Одиторите твърдят, че не се отбелязва напредък в обсъжданията с ЕЦБ. Те призовават
Европейския парламент и Съвета да изразят пълна подкрепа за това европейските одитори
да получат право да одитират документи, свързани с банковия надзор, и ако е необходимо,
да изменят настоящите разпоредби, за да се поясни, че те могат да имат достъп до всички
документи, които сметнат за необходими.
„Нашата цел не е да одитираме паричната политика“, заяви Клаус-Хайнер Лене,
председателят на Европейската сметна палата. „Важно е обаче да имаме пълни
правомощия за одит на надзорната дейност на ЕЦБ. Това е особено важно предвид
големите рискове за публичните средства, произтичащи от банковите фалити и
сложността на новите надзорни механизми.“
В отговор на искане от Парламента, одиторите посочват три случая, при които им е отказан
достъп до важна информация. При провеждането на одит през 2016 г. на Единния надзорен
механизъм те бяха сериозно затруднени в получаването на одитни доказателства. През
2017 г. по време на работата си по специален доклад относно Единния съвет за
преструктуриране, съветът е поискал да бъдат премахнати всички данни с източник ЕЦБ.
След това, през януари 2018 г., когато одиторите изготвяха доклад за ролята на ЕЦБ при
управлението на кризи във връзка с банковия надзор, ЕЦБ отново отказа достъп до
документите, необходими за извършването на първоначално планираната одитна дейност.

Пълният текст на съобщението е публикуван на www.eca.europa.eu на английски език. Своевременно ще бъдат публикувани преводи
и на други езици.
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Писмото на Сметната палата следва призива на ръководителите на върховните одитни
институции (ВОИ) на ЕС и неговите държави членки през ноември 2018 г. да се прецизират
и хармонизират одитните правомощия на националните ВОИ. ВОИ поискаха националните
правителства и парламенти да потърсят решение за редица недостатъци в механизмите за
отчитане и одит на ЕС по отношение на банковия надзор с оглед на настоящите усилия за
завършване на Банковия съюз.
Бележки към редакторите
От влизането в сила на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) Европейската централна банка
(ЕЦБ) има изключителна отговорност за надзора на големите банки в държавите членки от
еврозоната. ЕНМ е обща система, включваща националните компетентни органи (НКО) и
ЕЦБ. Съществуват общо около 130 такива банки, които представляват около 80 процента от
банковите активи в целия ЕС. Средните и малките банки са под прекия надзор на НКО. ЕЦБ
обаче разполага с крайни надзорни правомощия и следи за последователността на
надзорните изисквания (напр. методология, наръчници и др.).
Като следствие от създаването на Единен надзорен механизъм (ЕНМ) отговорностите за
одит на банковия надзор също са се променили:
Отговорността за одит по отношение на извършвания от ЕЦБ пряк банков надзор —
т.е. на най-големите банки — вече не са предоставени на националните одитни институции,
а са станали част от одитните правомощия на Европейската сметна палата. Загубата на
правомощия от страна на тези национални одитни институции не е адекватно
компенсирана поради настоящата позиция на ЕЦБ относно одитните правомощия на ЕСП
(напр. отказ на достъп до необходимата информация).
Отговорността за одит по отношение на националните надзорни органи за средните
и малките банки остава за националните одитни институции, въпреки че някои от тях имат
само ограничени — или никакви — правомощия в това отношение. Повечето национални
одитни институции в еврозоната са изправени пред трудности за широкото прилагане на
това право. В резултат на това надзорът върху малките и средните банки в тези държави не
подлежи изцяло на външен одит.
Специален доклад № 29/2016 на Европейската сметна палата разглежда Единния надзорен
механизъм, който беше създаден след банковата криза с цел да поеме голяма част от
надзорната дейност, извършвана преди това от националните власти. Механизмът е под
ръководството на Европейската централна банка.
Специален доклад № 23/2017 разглежда работата на Единния съвет за преструктуриране,
който беше създаден с цел управление на преструктурирането на проблемни банки в ЕС.
Специален доклад № 2/2018 разглежда оперативната ефективност на ЕЦБ по отношение на
процедурите за управление на кризи в банките.
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