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Eiropas Centrālajai bankai ir jāatļauj pilnībā pārbaudīt tās
īstenoto banku uzraudzību, uzskata revidenti
Eiropas Revīzijas palāta ir aicinājusi Savienības likumdevējus iejaukties un nodrošināt, lai
Eiropas Centrālā banka atļautu pilnu piekļuvi dokumentiem, kas vajadzīgi ar banku uzraudzību
saistītām revīzijām. Vēstulē Eiropas Parlamentam revidenti pauž bažas par to, ka ECB pašreizējā
nostāja attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un informācijai neļauj tiem pienācīgi veikt savu
darbu. Banku uzraudzība ietver nozīmīgus riskus publiskajiem līdzekļiem, taču revidenti nespēs
pienācīgi revidēt šīs darbības, ja ECB nemainīs savu nostāju attiecībā uz piekļuves tiesībām.
Revidenti norāda, ka pārrunās ar ECB nekāda attīstība nav panākta. Revidenti aicina Eiropas
Parlamentu un Padomi paust pilnīgu atbalstu viņu tiesībām piekļūt banku uzraudzības
dokumentiem un vajadzības gadījumā lūdz grozīt pašreiz spēkā esošo regulējumu, lai tajā
paskaidrotu, ka viņi var piekļūt visiem dokumentiem, kurus uzskata par nepieciešamiem.
“Mēs netiecamies revidēt monetāro politiku,” teica Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs
Klaus-Heiner Lehne. “Taču ir būtiski, lai mums būtu visas pilnvaras revidēt ECB pārraudzības
darbības. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā jauno uzraudzības mehānismu sarežģītību un lielos
riskus, ko publiskajiem līdzekļiem rada banku maksātnespēja.”
Gatavojot atbildi Parlamentam, revidenti apraksta trīs gadījumus, kad viņiem bija liegta piekļuve
svarīgai informācijai. Veicot vienotā uzraudzības mehānisma revīziju 2016. gadā, radās lielas
grūtības iegūt revīzijas pierādījumus. Kad revidenti strādāja pie 2017. gada īpašā ziņojuma par
Vienoto noregulējuma valdi, tā uzstāja, lai no ziņojuma tiktu svītroti visi dati, kuru izcelsme bija
ECB. Pēc tam 2018. gada janvārī, kad revidenti gatavoja ziņojumu par ECB krīžu pārvarēšanas
pienākumiem saistībā ar banku uzraudzību, ECB atkal liedza piekļuvi dokumentiem, kas bija
vajadzīgi, lai veiktu sākotnēji plānoto revīzijas darbu.
ES revidentu vēstule seko aicinājumam, ko 2018. gada novembrī pauda ES un tās dalībvalstu
augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, lūdzot paskaidrot un saskaņot valstu augstāko revīzijas iestāžu
mandātus [saite]. Augstākās revīzijas iestādes lūdza valstu valstības un parlamentus novērst virkni
nepilnību ES banku uzraudzības pārskatatbildībā un revīzijas kārtībā, ņemot vērā pašreizējos
centienus pabeigt banku savienības izveidi.
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LV
Piezīmes izdevējiem
Kopš stājās spēkā vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), Eiropas Centrālā banka (ECB) ir bijusi
vienīgā atbildīgā par lielo banku uzraudzību eurozonas dalībvalstīs. VUM ir kopēja sistēma, kurā
iesaistītas gan valstu kompetentās iestādes, gan ECB. Kopumā ir apmēram 130 šādu banku, kuras
pārstāv aptuveni 80 % no banku aktīviem ES mērogā. Vidēja lieluma un mazās bankas tieši
pārrauga valstu kompetentās iestādes. Tomēr ECB ir galīgā uzraudzības iestāde, kas nodrošina, lai
uzraudzības kārtība būtu konsekventa (ar metodoloģiju, rokasgrāmatām u. tml.).
Līdz ar VUM ieviešanu ir mainījušies arī revīzijas pienākumi banku uzraudzības jomā.
Revīzijas pienākumus, kas saistīti ar banku tiešu uzraudzību, kuru īsteno ECB (attiecībā uz
lielākajām bankām), vairs neveic valstu revīzijas iestādes, bet tie ir kļuvuši par Eiropas Revīzijas
palātas mandāta daļu. Šīs valsts revīzijas iestāžu zaudētās pilnvaras nav pienācīgi kompensētas,
un tas ir saistīts ar ECB pašreizējo nostāju attiecībā uz ERP revīzijas pilnvarām (t. i., liegta piekļuve
svarīgai informācijai).
Revīzijas pienākumu veikt vidēji lielu un mazu banku valsts uzraudzību joprojām pilda
valstu revīzijas iestādes, kaut arī dažām attiecībā uz to ir tikai ierobežotas pilnvaras vai tādu nav
vispār. Lielākā daļa valstu revīzijas iestāžu eurozonā sastopas ar grūtībām pilnībā īstenot šīs
tiesības. Rezultātā mazu un vidēji lielu banku uzraudzība šajās valstīs nav pilnībā pakļauta ārējai
revīzijai.
ERP īpašais ziņojums Nr. 29/2016 veltīts vienotajam uzraudzības mehānismam, kuru izveidoja pēc
banku krīzes, lai tas pārņemtu lielāko daļu uzraudzības darba, ko iepriekš veica valstu iestādes.
Mehānisms ir Eiropas Centrālās bankas pārziņā.
Īpašajā ziņojumā Nr. 23/2017 ir aplūkots, kā strādā Vienotā noregulējuma valde, kuru izveidoja,
lai tā pārvaldītu noregulējumu bankām, kas Eiropas Savienībā kļūst maksātnespējīgas. Īpašajā
ziņojumā Nr. 2/2018 skatīta ECB darbības efektivitāte saistībā ar tai uzticētajām banku krīzes
pārvarēšanas procedūrām.
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