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Преструктуриране на банки в ЕС — оповестяванията на
рисковете за 2019 г. са уместни, но Европейската сметна
палата подчерта потенциални бъдещи рискове
Европейската сметна палата (ЕСП) има задължение да докладва ежегодно относно
възникващите финансови рискове, по-специално на тези, засягащи съдебни производства
във връзка с Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) — системата на ЕС за
управление на организираното ликвидиране на проблемни финансови институции
в рамките на Банковия съюз. За финансовата 2019 година Единният съвет за
преструктуриране (СП) е докладвал условни задължения във връзка с текущи съдебни
производства. Европейската сметна палата обаче обръща внимание на евентуалното
финансово отражение от някои последващи съдебни решения, както и от нови съдебни
производства.
Целта на ЕМП е да управлява ликвидирането на проблемни банки с цел да се сведе до
минимум отрицателното въздействие върху реалната икономика и данъкоплатците. СП
играе централна роля в този механизъм заедно с Европейската комисия, Съвета
и националните
органи
за
преструктуриране.
Правната
рамка,
уреждаща
преструктурирането, е сравнително нова и представлява сложна и специфична нормативна
уредба, която няма прецедент. Пред националните съдилища и тези на ЕС понастоящем се
водят редица съдебни дела във връзка с Регламента за ЕМП.
Условните задължения и провизиите отразяват финансовия риск, на който е изложена
дадена организация. За 2019 г. СП е оповестил условни задължения в размер на 2,047 млрд.
евро, докато Комисията и Съвета не са оповестили никакви условни задължения.
Докладваните от СП условни задължения са свързани със съдебните спорове срещу
вноските, които банките плащат предварително, за да финансират Единния фонд за
преструктуриране (ЕФП). Въпреки това, не е установен никакъв изходящ поток от ресурси
във връзка със самите решения за преструктуриране, тъй като СП и Комисията считат този
сценарий за малко вероятен. ЕСП не откри данни, които да противоречат на тази оценка.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на Годишния доклад на Европейската
сметна палата относно условните задължения на Единния механизъм за преструктуриране. Пълният текст на доклада е
публикуван на www.eca.europa.eu.
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„През 2019 г. оповестяването на финансовия риск от СП е задоволително“, заяви
Римантас Шаджус, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.
„Но известен брой неотдавнашни съдебни решения и някои нови съдебни дела могат да
бъдат причина за допълнителни финансови рискове. Предугаждането на подобни
рискове е част от принципа на добро и предпазливо управление на публични средства.
Ето защо ЕСП препоръчва на СП да извърши задълбочена преоценка на рисковете, пред
които е изправен, при изготвянето на отчетите за 2020 г.“
Предвид някои неотдавнашни решения на съдилищата на ЕС, Европейската сметна палата
счита, че СП ще трябва да преоцени всички неприключени дела и всички нови съдебни
производства, свързани с изчисляването на предварителните вноски за ЕФП. По-специално,
Общият съд установи, че правната рамка за методологията, използвана за изчисленията, е
частично незаконосъобразна. Тъй като СП е бил уведомен за някои дела едва наскоро,
според ЕСП те следва да се вземат предвид в отчетите за 2020 г.
Повечето неприключени дела на ниво ЕС и на национално ниво са свързани
с преструктурирането на Banco Popular Español през 2017 г. Жалбоподателите искат схемата
на СП за преструктуриране и решението на Комисията за одобрение да бъдат отменени.
Освен това са внесени три иска пред съдилищата на ЕС за отмяна на решенията на СП да не
се извършва преструктуриране на две банки ABLV и на PNB Banka (всички със седалище
в Латвия). Някои жалбоподатели са направили и възражения за незаконосъобразност срещу
използваната правна рамка и са внесли искове срещу ЕС за обезщетение за вреди. В този
контекст ЕСП препоръчва на Съвета за преструктуриране и на Комисията да вземат предвид
всички съдебни дела в техните окончателни отчети, както и всяка информация, която може
да доведе до изходящ поток от ресурси.
Обща информация
На 15 юни 2020 г. пред съдилищата на ЕС има 107 неприключени производства, свързани
с решения да се извършва или да не се извършва преструктуриране, 7 дела, свързани
с принципа за справедливо третиране на кредиторите (т.е. третиране на акционерите
и кредиторите съгласно правилата на производство по несъстоятелност), и 23 дела срещу
предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране. Освен това на СП са
докладвани 2112 съдебни дела на национално равнище.
Настоящият одитен доклад разглежда единствено условните задължения, възникнали
в резултат на изпълнението на задачите на СП, Европейската комисията и Съвета, съгласно
Регламента за ЕМП за финансовата 2019 година. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕСП
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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