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Kontrolerzy badają unijny nadzór nad
pomocą państwa dla banków
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą monitorowania przez
UE pomocy publicznej udzielonej w ostatnich latach sektorowi finansowemu. Kontrolerzy
przeanalizują w szczególności, w jaki sposób Komisja Europejska dba o to, aby pomocy tej
udzielano wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i ograniczano ją do niezbędnego minimum.
Ocenią oni także, czy obowiązujące procedury regulujące pomoc państwa są odpowiednie i
skuteczne.
Pomoc państwa (tj. publiczne wsparcie finansowe) może zakłócać konkurencję na rynku
wewnętrznym, w związku z czym jej udzielanie jest – na mocy prawa UE – zasadniczo zakazane.
W określonych okolicznościach interwencje rządowe bywają jednak konieczne i dozwolone, np. w
trakcie kryzysu finansowego w 2008 r. W latach 2008–2017 UE zatwierdziła pomoc dla sektora
finansowego w postaci dokapitalizowania na łączną kwotę 1 459 mld EUR, a także dodatkowe
środki na utrzymanie płynności finansowej w wysokości 3 659 mld EUR. Wyłączna
odpowiedzialność za kontrolowanie tej pomocy spoczywa na Komisji.
Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli, którego tematem jest prowadzona
przez UE kontrola pomocy państwa dla banków. Wprowadzenia do kontroli zapewniają
informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Publikacje te mają stanowić źródło
informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem
kontroli.
– Od 2008 r. aż do dziś sektor usług finansowych otrzymuje większą pomoc państwa niż
jakikolwiek inny sektor gospodarki – stwierdził Mihails Kozlovs, członek Trybunału
odpowiedzialny za tę kontrolę. – Właściwa, wnikliwa kontrola tej pomocy jest kluczowa, aby
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu w języku angielskim.
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zagwarantować konkurencję na rynku wewnętrznym i nie dopuścić do ponoszenia przez unijnych
podatników ciężaru związanego z ratowaniem banków.
Przedmiotem kontroli będą działania mające na celu kontrolę pomocy państwa po kryzysie
finansowym, począwszy od nowego komunikatu bankowego z 2013 r. Jako że Komisja odpowiada
jednocześnie za ustanawianie i egzekwowanie przepisów dotyczących pomocy państwa,
kontrolerzy przeanalizują zarówno koncepcję kontroli nad tą pomocą, jak i jej realizację w praktyce.
Zespół kontrolny Trybunału zbada w szczególności:
o

czy Komisja dysponuje odpowiednimi narzędziami i zasobami do kontrolowania pomocy
państwa, w tym rzetelnymi mechanizmami kontroli wewnętrznej,

o

czy obecne regulacje i procedury dotyczące pomocy państwa pozwalają właściwie
rozpoznawać i kontrolować przypadki udzielania przez państwa pomocy bankom, a także
czy skutecznie ograniczają one zakłócenia konkurencji do nieuniknionego minimum,

o

czy Komisja sprawdza, czy pomoc faktycznie osiąga założone cele.

Informacje dla redaktorów
Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się pod koniec 2019 r.
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