DA

Pressemeddelelse

Luxembourg, den 27. marts 2019

Revisorerne undersøger EU's tilsyn med
statsstøtte til banker
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's overvågning af
offentlig støtte til finanssektoren i de seneste år. Revisorerne vil navnlig undersøge, hvordan
Kommissionen sikrer, at denne støtte fortsat er ekstraordinær og begrænset til, hvad der er
strengt nødvendigt. De vil også vurdere, om de indførte procedurer for statsstøttekontrol er
hensigtsmæssige og effektive.
Statsstøtte (dvs. finansiel støtte fra det offentlige) er generelt forbudt i EU-retten, da den kan
forvride konkurrencen på det indre marked. Statslig indgriben kan dog i visse særlige tilfælde,
f.eks. den globale finanskrise i 2008, være nødvendig og tilladt. Mellem 2008 og 2017 godkendte
EU støtte til finanssektoren for et samlet beløb på 1 459 milliarder euro i kapitalstøtte og et
yderligere beløb på 3 659 milliarder euro i likviditetsstøtte. Kommissionen har eneansvaret for at
kontrollere denne statsstøtte.
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's
kontrol af statsstøtte til banker. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om
igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
"Fra krisen i 2008 og helt til i dag har sektoren for finansielle tjenesteydelser modtaget meget
mere statsstøtte end nogen anden sektor i økonomien," siger Mihails Kozlovs, det medlem af
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Det er afgørende, at denne
statsstøtte kontrolleres hensigtsmæssigt og grundigt, så konkurrencen på det indre marked
sikres, og EU-skatteborgerne beskyttes mod at skulle bære byrden i form af bankredningspakker."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – Talsmand
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Pressesekretær
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

DA
Revisionen vil omfatte statsstøttekontrolaktiviteter efter finanskrisen og tager udgangspunkt i
vedtagelsen af den nye bankmeddelelse i 2013. Da Kommissionen både fastlægger og håndhæver
reglerne om statsstøtte, vil revisionen både vurdere udformningen og gennemførelsen af dens
kontrol.
Revisorerne vil navnlig undersøge, hvorvidt:
o

Kommissionen har passende værktøjer og ressourcer til statsstøttekontrol, bl.a. solid intern
kontrol

o

de nuværende statsstøtteregler og -procedurer er egnede til at identificere og kontrollere
statsstøtte til banker og effektive med hensyn til at reducere konkurrenceforvridningen til
det nødvendige minimum

o

Kommissionen kontrollerer, at den faktisk når de forventede resultater.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i slutningen af 2019.
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