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„Europos Centrinis Bankas turi leisti atlikti visapusišką
bankų priežiūros kontrolę“, – teigia auditoriai
Europos Audito Rūmai paragino Sąjungos teisės aktų leidėjus imtis intervencinių veiksmų ir
užtikrinti, kad Europos Centrinis Bankas leistų visapusišką prieigą prie dokumentų, reikalingų
auditams, susijusiems su bankų priežiūra, atlikti. Laiške Europos Parlamentui auditoriai išreiškė
susirūpinimą, kad dabartinė ECB pozicija dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir
informacija neleidžia jiems tinkamai atlikti savo darbo. Auditoriai teigia, kad bankų priežiūra
susijusi su reikšminga rizika viešiesiems finansams, tačiau jie negalės atlikti tinkamo šios veiklos
audito, nebent ECB patikslins savo poziciją dėl prieigos teisių.
Auditoriai teigia, kad jų diskusijose su ECB trūko pažangos. Jie ragina Europos Parlamentą ir
Tarybą visapusiškai remti jų teises gauti bankų priežiūros dokumentus ir, jei manoma, kad tai
būtina, iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, paaiškinant, kad jie gali susipažinti su visais, jų
nuomone, reikalingais dokumentais.
„Mes nesiekiame vykdyti pinigų politikos audito, – teigė Europos Audito Rūmų pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne. – Tačiau labai svarbu, kad mums būtų suteikti visapusiški įgaliojimai atlikti
ECB priežiūros veiklos auditą. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į didelę riziką viešosioms lėšoms dėl
bankų įsipareigojimų nevykdymo ir naujų priežiūros mechanizmų sudėtingumo.“
Auditoriai, atsakydami į Parlamento prašymą, pabrėžė, kad tris kartus jiems nebuvo suteikta
galimybė susipažinti su svarbia informacija. Jiems 2016 m. atliekant Bendro priežiūros
mechanizmo auditą susidurta su dideliais sunkumais siekiant gauti audito įrodymų. Jiems vykdant
darbą, susijusį su 2017 m. specialiąja ataskaita dėl Bendros pertvarkymo valdybos, Valdyba
reikalavo pašalinti visus ECB pateiktus duomenis. Po to, 2018 m. sausio mėn., kai auditoriai
pranešė apie ECB krizių valdymo vaidmenį bankų priežiūros srityje, ECB dar kartą neleido
susipažinti su dokumentais, kurių reikėjo auditui atlikti, kaip buvo planuota iš pradžių.
ES auditorių laiškas pateiktas po to, kai 2018 m. lapkričio mėn. ES ir jos valstybių narių
aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai paragino paaiškinti ir suderinti nacionalinių AAI
audito įgaliojimus. AAI paprašė nacionalinių vyriausybių ir parlamentų pašalinti tam tikrus ES
bankų priežiūros srities atskaitomybės ir audito priemonių trūkumus, atsižvelgiant į dabartines
pastangas baigti kurti Bankų sąjungą.
Visą pranešimą galima rasti www.eca.europa.eu anglų kalba. Netrukus jis bus paskelbtas kitomis kalbomis.
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Pastabos leidėjams
Įsigaliojus Bendram priežiūros mechanizmui (BPM), Europos Centrinis Bankas (ECB) yra išimtinai
atsakingas už didelių bankų priežiūrą euro zonos valstybėse narėse. BPM turi bendrą sistemą,
kurią sudaro nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) ir ECB. Iš viso tokių bankų yra apie
130, tai sudaro apie 80 % bankų turto visoje ES. Vidutinio dydžio ir mažus bankus tiesiogiai prižiūri
NKI. Tačiau ECB ir toliau yra galutinė priežiūros institucija, kuri užtikrina, kad priežiūros
reikalavimai būtų nuoseklūs (pavyzdžiui, metodika, vadovai ir t. t.).
Taikant BPM, su bankų priežiūra susijusi audito atsakomybė taip pat pasikeitė:
Audito atsakomybė, susijusi su tiesiogine ECB vykdoma bankų priežiūra, t. y. didžiausių
bankų priežiūra, nebetenka nacionalinėms audito institucijoms, ji tapo Europos Audito Rūmų
audito įgaliojimų dalimi. Šių nacionalinių audito institucijų įgaliojimų praradimas nebuvo tinkamai
kompensuotas dėl dabartinės ECB pozicijos dėl EAR audito įgaliojimų (pavyzdžiui, atsisakymas
suteikti prieigą prie atitinkamos informacijos).
Audito atsakomybė, susijusi su vidutinių ir mažų bankų nacionalinėmis priežiūros
institucijomis, ir toliau tenka nacionalinėms audito institucijoms, nors kai kurios jų šiuo atžvilgiu
turi tik ribotus įgaliojimus arba jų apskritai neturi. Dauguma euro zonoje veikiančių nacionalinių
audito institucijų susiduria su sunkumais visapusiškai naudodamosi šia teise. Dėl šios priežasties
mažų ir vidutinio dydžio bankų priežiūra šiose šalyse nėra visapusiškai tikrinama išorės audito
metu.
Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 29/2016 nagrinėtas Bendras priežiūros
mechanizmas, sukurtas po bankų krizės, siekiant perimti didžiąją dalį priežiūros darbų, kuriuos
anksčiau vykdė nacionalinės institucijos. Mechanizmas yra pavaldus Europos Centriniam Bankui.
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 23/2017 buvo nagrinėjamas Bendros pertvarkymo valdybos, kuri
buvo įsteigta žlungančių ES bankų pertvarkymui valdyti, darbas. Specialiojoje ataskaitoje Nr.
02/2018 buvo nagrinėjamas ECB veiklos efektyvumas jo krizių valdymo procedūrų, skirtų
bankams, atžvilgiu.
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