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LV 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 27. martā 

Revidenti pārbauda, kā ES pārrauga 
valsts atbalstu bankām 

Eiropas Revīzijas palāta pašlaik veic revīziju, kurā skata, kā ES uzrauga pēdējos gados finanšu 
nozarei sniegto publisko atbalstu. Revidenti īpašu uzmanību pievērsīs tam, kā Eiropas Komisija 
nodrošina, ka palīdzību piešķir tikai ārkārtas gadījumos un tikai tādā apmērā, kāds ir absolūti 
nepieciešams. Revidenti novērtēs arī valsts atbalsta kontrolei ieviesto procedūru piemērotību 
un efektivitāti. 

Tā kā valsts atbalsts (t. i., publisks finansiālais atbalsts) var traucēt konkurencei iekšējā tirgū, tas 
ES tiesību sistēmā parasti ir aizliegts. Tomēr valdības iejaukšanās var izrādīties vajadzīga un tiek 
atļauta dažos īpašos gadījumos, piemēram, 2008. gada finanšu krīzes apstākļos. Laikā no 2008. 
līdz 2017. gadam ES apstiprināja atbalstu finanšu nozarei kopā par 1459 miljardiem EUR kapitāla 
veida atbalstam un vēl par 3659 miljardiem EUR likviditātes atbalstam. Komisija ir vienīgā 
atbildīgā par šā valsts atbalsta kontroli.  

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par to, kā ES kontrolē valsts atbalstu 
bankām. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik 
strādā. Tas ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas 
virzienu vai programmām.  

“Kopš 2008. gada līdz pat šodienai finanšu pakalpojumu nozare ir saņēmusi daudz vairāk valsts 
atbalsta nekā citas tautsaimniecības nozares,” teica par revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas 
palātas loceklis Mihails Kozlovs. “Šā valsts atbalsta pienācīga un pamatīga kontrole ir būtiski 
svarīga, lai aizsargātu konkurenci iekšējā tirgū un novērstu banku glābšanas radīto slogu ES 
nodokļu maksātājiem.”  

https://www.eca.europa.eu/
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Revīzija aptvers valsts atbalsta kontroles darbības, kas veiktas pēc finanšu krīzes, sākot ar 2013. 
gadā pieņemto jauno Banku darbības paziņojumu. Tā kā Komisija gan pieņem, gan piemēro 
noteikumus par valsts atbalstu, revīzijā tiks novērtēta gan Komisijas īstenotās kontroles koncepcija, 
gan izpilde.  

Galvenokārt revidenti pārbaudīs, vai 

o Komisijas rīcībā ir pienācīgi valsts atbalsta kontrolei nepieciešamie rīki un resursi, tostarp 
stabili iekšējās kontroles mehānismi, 

o pašreizējie valsts atbalsta noteikumi un procedūras ļauj apzināt un kontrolēt valsts atbalstu 
bankām un efektīvi ierobežo konkurences traucējumus līdz minimumam, 

o Komisija pārbauda, vai tā reāli sasniedz iecerētos rezultātus. 

 

 

 

Piezīme izdevējiem  

Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt 2019. gada beigās. 
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