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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 27. maaliskuuta 2019 

Tarkastajat perehtyvät pankeille 
annettavia valtiontukia koskevaan 
EU-valvontaan 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, joka koskee rahoitusalalle viime 
vuosina myönnetyn julkisen tuen EU-valvontaa. Tarkastajat tutkivat erityisesti, kuinka 
Euroopan komissio varmistaa, että tuki pysyy poikkeuksellisena ja rajoittuu vain aivan 
välttämättömiin tarpeisiin. Tarkastajat arvioivat myös valtiontukien valvontaan sovellettavien 
menettelyjen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

Valtiontuki (julkinen rahoitustuki) saattaa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, joten sen on 
yleensä kielletty EU:n lainsäädännössä. Valtion toimet saattavat kuitenkin joissakin 
erityistapauksissa olla välttämättömiä ja sallittuja. Näin oli esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin 
yhteydessä. Vuosina 2008–2017 EU hyväksyi rahoitusalalle rahoitustukea kaikkiaan 1 459 
miljardia euroa pääomatukea ja lisäksi 3 659 miljardia euroa maksuvalmiustukea. Komissiolla on 
yksinomainen vastuu tällaisen valtiontuen valvonnasta.  

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet tarkastuksen ennakkoesittelyn, jossa käsitellään pankeille 
annettavan valtiontuen EU-valvontaa. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa 
meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä 
tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.  

“Rahoituspalveluala on vuoden 2008 kriisistä jopa tähän päivää saakka saanut paljon enemmän 
valtiontukea kuin mikään muu talouden ala”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Mihails Kozlovs. “Tällaisen valtiontuen 
tarkoituksenmukainen ja perusteellinen valvonta on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä turvaamaan 
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kilpailu sisämarkkinoilla ja suojaamaan EU:n veronmaksajia pankkien pelastamisesta 
aiheutuvalta rasitteelta.”  

Tarkastus kattaa finanssikriisin jälkeiset valtiontukien valvontatoimet vuoden 2013 uudesta 
pankkitiedonannosta lähtien. Komissio sekä laatii valtiontukia koskevat säännöt että valvoo niiden 
noudattamista, joten tarkastuksessa arvioidaan sekä valvonnan rakennetta että sen toteuttamista.  

Tarkastajat keskittyvät erityisesti seuraaviin näkökohtiin: 

o onko komissiolla tarkoituksenmukaiset välineet ja resurssit valtiontukien valvontaan, 
tehokkaat sisäiset kontrollit mukaan lukien 

o soveltuvatko nykyiset valtiontukisäännöt ja -menettelyt pankeille annettavien valtiontukien 
määrittämiseen ja valvontaan, ja kyetäänkö niiden avulla vaikuttavalla tavalla rajoittamaan 
kilpailun vääristyminen mahdollisimman pieneksi 

o tarkistaako komissio, että tuen avulla todella saavutetaan tavoitellut tulokset. 

 

 

 

Toimittajille tiedoksi  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2019 lopussa. 
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