Izjava Kontaktnog odbora EU-a (CC 1/2018) o nedostacima u mehanizmima odgovornosti i revizije
u okviru nadzornog mehanizma za banke u europodručju
13. studenoga 2018.
Kontaktni odbor čine čelnici vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europskog revizorskog
suda. Naše primjedbe temelje se na nalazima nedavnih revizijskih izvješća (usp.priloženi popis)
Europskog revizorskog suda (Sud) i nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija (VRI-jeva) Austrije, Cipra,
Finske, Njemačke i Nizozemske. U njima se također uzima u obzir preispitivanje nadzornog mehanizma
za banke u europodručju, koje je Europska Komisija izdala u listopadu 2017.
Uspostava jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) u studenom 2014. podrazumijevala je temeljnu
promjenu strukture nadzora nad bankama u EU-u. Gotovo 130 „važnih” banaka stavljeno je pod
izravan nadzor Europske središnje banke (ESB), pri čemu njihova ukupna vrijednost imovine iznosi
21 bilijun eura, odnosno čini 80 % ukupne imovine bankarskog sustava u europodručju. Nekoliko tisuća
„manje važnih” tj. srednjih i malih banaka ostaje pod izravnim nacionalnim nadzorom, iako pod
odgovornošću ESB-a.
Slijedom toga, VRI-ovi zemalja europodručja koji su prethodno imali ovlasti za obavljanje revizije
nadzora nad svim bankama od uvođenja SSM-a – više nisu u mogućnosti obavljati tu zadaću za „važne”
banke. Gubitak ovlasti s kojim su dotični nacionalni VRI-jevi suočeni nije nadomješten postojećim
revizijskim ovlastima Suda u pogledu ESB-a. To je izazvalo paradoksalnu situaciju u kojoj su revizorske
nadležnosti u pogledu nadzora nad bankama sada općenito ograničenije nego prije uvođenja SSM-a.
S obzirom na napore koje se trenutačno ulaže na razini EU-a u dovršenje bankovne unije i kako bi se
zadržalo povjerenje građana u tu uniju, potrebno je zajamčiti temeljna načela transparentnosti i
odgovornosti. Za to su nužne odgovarajući i pouzdani mehanizmi javne revizije.
Stoga, Kontaktni odbor poziva nacionalne vlade i parlamente kao i Parlament, Vijeće i Komisiju
Europske unije na jačanje odgovarajućih mehanizama odgovornosti i revizije kako bi se uklonili
nedostatci utvrđeni u reviziji, i to osobito:
•
•
•

usklađivanjem ovlasti Suda u pogledu revizije nadzornog mehanizma ESB-a s njegovim
revizijskim ovlastima u vezi s drugim institucijama Unije kako bi se zajamčio potpuni pristup
svim informacijama koje Sud smatra relevantnima za obavljanje revizije
jamčenjem pristupa svim informacijama nacionalnim VRI-jevima u europodručju koji imaju
ovlasti u pogledu nadzora nad manje važnim bankama svim (uključujući informacijama ESB-a)
koje smatraju relevantnima, čime bi se ispunile njihove revizijske ovlasti
u slučajevima u kojima je to potrebno i izvedivo, proširenjem revizijskih ovlasti nacionalnih
VRI-jeva u europodručju koji nemaju ovlasti ili imaju ograničene ovlasti u pogledu nadzora
nad manje važnim bankama kako bi se zajamčilo da u njihove ovlasti također bude uključena
revizija nacionalnih nadzornih tijela.

U privitku: Popis revizijskih izvješća o nadzoru nad bankama u EU-u

Popis revizijskih izvješća o nadzoru nad bankama u EU-u
Kontaktni odbor
•

Izvješće Kontaktnog odborao bonitetnom nadzoru nad malim i srednjim („manje važnim”)
institucijama u Europskoj uniji nakon uvođenja jedinstvenog nadzornog mehanizma
(prosinac 2017.)

Europski revizorski sud
•
•

Tematskoizvješćebr. 29/2016: Jedinstveni nadzorni mehanizam – dobar početak, ali potrebna
su daljnja poboljšanja (studeni 2016.)
Tematskoizvješćebr. 2/2018: Operativna učinkovitost ESB-a u upravljanju kriznim situacijama
u bankama (siječanj 2018.)

Vrhovna revizijska institucija Austrije
•

Saveznoizvješće 2017/20: Nadzor nad bankama u Austriji (travanj 2017.)

Vrhovna revizijska institucija Cipra
•

Tematsko izvješće br. CBC/01/2017 „Nadzor nad bankama – regulatorni okvir i organizacija
nadzora nad manje važnim bankama u Cipru”, zajedno s popratnim dopisom od 21. 11. 2017.
koje je upućeno guverneru središnje banke Cipra i priopćeno ministru financija 1

Vrhovna revizijska institucija Njemačke
•
•

Savjetodavno izvješće br. III. 5 – 20 51 03 o ograničenju revizijskih ovlasti VRI-ja Njemačke u
području nadzora nad bankama i financijskim institucijama (siječanj 2016.)
Savjetodavno izvješće br. III. 5 – 2016 – 0633 o ograničenju revizijskih ovlasti VRI-ja Njemačke
u području nadzora nad bankama i financijskim institucijama (siječanj 2017.)

Vrhovna revizijska institucija Nizozemske
•
•
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Izvješće: Nadzor nad bankama u Nizozemskoj, 27. rujna 2017.
Dopisparlamentu Nizozemske priložen izvješću Kontaktnog odbora o bonitetnom nadzoru
nad srednjim i malim („manje važnim”) institucijama u Europskoj uniji nakon uvođenja
jedinstvenog nadzornog mehanizma (prosinac 2017.), 14. prosinca 2017., s priopćenjem za
medije na engleskom jeziku.

Nije javno dostupno
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