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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 27 Μαρτίου 2019 

Οι ελεγκτές εξετάζουν την εποπτεία της 
ΕΕ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 
προς τις τράπεζες 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο την παρακολούθηση από 
την ΕΕ της δημόσιας στήριξης που χορηγήθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα τα τελευταία 
έτη. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις αυτές έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και ότι περιορίζονται στις 
απολύτως αναγκαίες. Θα αξιολογήσουν επίσης την καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων. 

Κατά κανόνα, οι κρατικές ενισχύσεις (δηλαδή η δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη) 
απαγορεύονται βάσει του δικαίου της ΕΕ, επειδή θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η κρατική παρέμβαση μπορεί να κριθεί αναγκαία 
και να επιτραπεί υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 
Μεταξύ του 2008 και του 2017, η ΕΕ ενέκρινε ενισχύσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
συνολικού ύψους 1 459 δισεκατομμυρίων ευρώ για κεφαλαιακή ενίσχυση, και επιπλέον 3 659 
δισεκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση ρευστότητας. Η Επιτροπή έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εν λόγω κρατικών ενισχύσεων.  

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα ένα δελτίο ελέγχου σχετικά με τον έλεγχο της ΕΕ όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή 
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πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή τα υπό έλεγχο 
προγράμματα.  

«Από την κρίση του 2008 μέχρι σήμερα, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει λάβει 
πολύ περισσότερες κρατικές ενισχύσεις από οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας», δήλωσε 
ο Mihails Kozlovs, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. 
«Ο κατάλληλος και εμπεριστατωμένος έλεγχος των εν λόγω κρατικών ενισχύσεων είναι 
καθοριστικός για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, καθώς και για την 
προστασία των φορολογουμένων της ΕΕ από τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν λόγω της 
διάσωσης τραπεζών.»  

Ο έλεγχος θα καλύψει τις ελεγκτικές δραστηριότητες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, αρχής γενομένης από την έκδοση της νέας ανακοίνωσης για τον 
τραπεζικό τομέα, το 2013. Καθώς η Επιτροπή και θέτει και επιβάλλει τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, στο πλαίσιο του ελέγχου θα αξιολογηθεί τόσο ο σχεδιασμός όσο και η εκτέλεση του 
ελέγχου εκ μέρους της.  

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον: 

o η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και πόρους για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών εσωτερικών ελέγχων· 

o οι ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν τον 
εντοπισμό και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες, διατηρώντας 
παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο· 

o η Επιτροπή επαληθεύει ότι επιτυγχάνονται πράγματι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

 

 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2019. 
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