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Pressmeddelande 
Luxemburg den 27 mars 2019 

Revisorer undersöker EU:s tillsyn av 
statligt stöd till banker 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s övervakning av det 
offentliga stöd som har beviljats finanssektorn under senare år. Framför allt kommer 
revisorerna att granska hur Europeiska kommissionen säkerställer att stöd endast beviljas i 
undantagsfall och begränsas till vad som är absolut nödvändigt. De kommer även att bedöma 
om de förfaranden som används för att kontrollera statligt stöd är lämpliga och 
ändamålsenliga. 

Eftersom statligt stöd (dvs. offentligt finansiellt stöd) kan snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden är det i allmänhet förbjudet enligt EU:s lagstiftning. Men ett statligt ingripande kan bli 
nödvändigt och tillåtas under vissa specifika förutsättningar, såsom finanskrisen 2008. Mellan 
2008 och 2017 godkände EU stöd till finanssektorn på sammanlagt 1 459 miljarder euro i 
kapitalliknande stöd och ytterligare 3 659 miljarder euro i likviditetsstöd. Kommissionen har hela 
ansvaret för kontrollen av detta statliga stöd.  

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av EU:s kontroll av statligt 
stöd till banker. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas.  

”Från krisen 2008 och till och med till idag har finanstjänstesektorn fått mycket mera statligt stöd 
än någon annan ekonomisk sektor”, sade Mihails Kozlovs, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för revisionen. ”Detta statliga stöd måste kontrolleras ändamålsenligt och ingående för 
att värna konkurrensen på den inre marknaden och även för att skydda EU:s skattebetalare mot 
bördan av bankräddningar.”  

https://www.eca.europa.eu/
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Revisionen kommer att omfatta kontrollverksamheten på området statligt stöd efter finanskrisen 
och börjar med år 2013, när det nya bankmeddelandet antogs. Eftersom kommissionen både antar 
och verkställer reglerna om statligt stöd kommer både utformningen och kontrollen av stödet att 
bedömas.  

Revisorerna kommer framför allt att undersöka om 

o kommissionen har lämpliga verktyg och resurser för att kontrollera statligt stöd, däribland 
tillförlitliga internkontroller, 

o nuvarande regler och förfaranden för statligt stöd är lämpliga för att identifiera och 
kontrollera statligt stöd till banker och ändamålsenliga när det gäller att begränsa 
snedvridningen av konkurrensen till minsta möjliga, 

o kommissionen verifierar att stödet verkligen leder till avsedda resultat. 

 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2019. 
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