
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą 
rasite eca.europa.eu anglų kalba. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomene T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

LT 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. kovo 27 d. 

Auditoriai tikrina ES valstybės pagalbos 
bankams priežiūrą 

Europos Audito Rūmai atlieka viešosios paramos, kurią pastaraisiais metais skyrė Europos 
Sąjunga finansų sektoriui, stebėjimo auditą. Konkrečiai, auditoriai nagrinės, kaip Europos 
Komisija užtikrina, kad parama būtų toliau teikiama tik išimtiniais atvejais ir tik tokiu mastu, 
kuris iš tikrųjų būtinas. Jie taip pat įvertins taikomų valstybės pagalbos kontrolės procedūrų 
tinkamumą ir veiksmingumą. 

Kadangi valstybės pagalba (t. y. viešojo sektoriaus finansinė parama) gali iškraipyti konkurenciją 
vidaus rinkoje, pagal ES teisės aktus ji dažniausiai yra draudžiama. Tačiau tam tikromis 
konkrečiomis aplinkybėmis, kaip antai 2008 m. finansinė krizė, valdžios įsikišimas gali būti būtinas 
ir leidžiamas. 2008–2017 m. ES patvirtino 1 459 milijardus eurų pagalbos finansų sektoriui 
kapitalo forma ir papildomą 3 659 milijardą eurų likvidumo pagalbos. Komisija yra visiškai 
atsakinga už tokios valstybės pagalbos kontrolę. 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl valstybės pagalbos bankams ES 
kontrolės. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie tebevykdomą audito 
užduotį. Šie pranešimai yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba 
audituojamomis programomis.  

„Nuo 2008 m. krizės net iki dabar finansinių paslaugų sektorius gavo daug daugiau valstybės 
pagalbos nei bet kuris kitas ekonomikos sektorius, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito 
Rūmų narys Mihails Kozlovs. – Tinkama ir nuodugni šios valstybės pagalbos kontrolė yra 
nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti konkurenciją vidaus rinkoje bei apsaugoti ES mokesčių 
mokėtojus nuo sunkios bankų gelbėjimo naštos.“  

https://www.eca.europa.eu/
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Auditas apims valstybės pagalbos kontrolės veiklą po finansinės krizės, pradedant naujo Bankų 
komunikato priėmimu 2013 m. Kadangi Komisija tiek kuria valstybės pagalbos taisykles, tiek 
užtikrina jų vykdymą, audito metu bus įvertintas jų parengimas ir jos kontrolės vykdymas.  

Visų pirma auditoriai išnagrinės, ar: 

o Komisija turi tinkamas valstybės pagalbos kontrolės priemones ir išteklius, įskaitant stiprias 
vidaus kontrolės priemones; 

o dabartinės valstybės pagalbos taisyklės ir procedūros yra tinkamos siekiant nustatyti ir 
kontroliuoti valstybės pagalbą bankams bei veiksmingai padeda kiek įmanoma sumažinti 
konkurencijos iškraipymus; 

o Komisija tikrina, ar jai iš tikrųjų pavyksta pasiekti numatytus rezultatus. 

 

 

 

Pastaba leidėjams  

Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2019 m. pabaigoje. 
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