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Съобщение за пресата 
Люксембург, 27 март 2019 г. 

Одиторите проверяват контрола на ЕС 
върху държавната помощ за банките 

Европейската сметна палата провежда одит на осъществявания от ЕС мониторинг на 
финансовата подкрепа с публични средства за финансовия сектор през последните 
години. По-специално, тя ще провери как Европейската комисия следи за това 
предоставяната помощ да бъде с характер на изключение и да е ограничена до 
действително необходимия размер на средства. Одиторите ще разгледат също 
целесъобразността и ефективността на въведените процедури за контрол върху 
държавната помощ. 

Тъй като държавната помощ (финансовата подкрепа с публични средства) би могла да 
наруши конкуренцията на вътрешния пазар, обикновено тя е забранена от правото на ЕС. 
Понякога обаче, в определени обстоятелства държавната намеса може да е наложителна и 
разрешена, какъвто беше случаят с финансовата криза през 2008 г. От 2008 г. до 2017 г. ЕС е 
одобрил помощ за финансовия сектор на стойност общо 1,459 трилиона евро за капиталови 
нужди и 3,659 трилиона за нужди от ликвидност. Комисията носи изцяло отговорност за 
контрола върху държавната помощ.   

Сметната палата публикува днес документ за представяне на предстоящ одит относно 
контрола на ЕС върху държавната помощ за банките. Документите за представяне на одит 
разкриват информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за 
цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретна политика 
или одитирани програми.  

„От кризата през 2008 г. до днес секторът на финансовите услуги е получил държавна 
помощ в много по-голяма степен, отколкото всеки друг сектор на икономиката“, , 
заяви Михаилс Козловс, член на Европейската сметна палата, отговарящ за одита. 
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„Извършването на подходящ и щателен контрол на тази държавна помощ е от 
решаващо значение за запазването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, 
както и за защита на данъкоплатците в ЕС от тежестта на спасяването на банките.“  

Одитът ще обхване дейностите по контрол на държавната помощ след финансовата криза, 
от приемането на ново Съобщение относно банковия сектор през 2013 г. Тъй като Комисията 
едновременно създава и прилага правилата за държавната помощ, одитът ще направи 
оценка както на концепцията, така и на изпълнението на нейния контрол.  

По-конкретно, одиторите ще проверят дали: 

o Комисията разполага с подходящи средства и ресурси за контрол на държавната 
помощ, включително надежден вътрешен контрол; 

o настоящите правила и процедури за държавна помощ са подходящи за 
идентифициране и контрол на държавната помощ за банките и задържат ефективно 
нарушаването на конкуренцията на нивото на необходимия минимум; 

o Комисията проверява дали действително постига желаните резултати. 

 

 

 

Бележки към редакторите  

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван в края на 2019 г. 
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