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Audiitorite sõnul peab Euroopa Keskpank võimaldama 
pangandusjärelevalvet igakülgselt kontrollida  
Euroopa Kontrollikoda on kutsunud liidu seadusandjaid üles sekkuma ja tagama, et Euroopa 
Keskpank võimaldaks täielikku juurdepääsu dokumentidele, mida on tarvis 
pangandusjärelevalvega seotud auditite tegemiseks. Euroopa Parlamendile saadetud kirjas 
väljendavad audiitorid muret, et EKP praegune seisukoht dokumentidele ja teabele 
juurdepääsu suhtes takistab neil oma töö nõuetekohast läbiviimist. Audiitorite hinnangul 
kaasnevad pangandusjärelevalvega märkimisväärsed riskid avaliku sektori vahenditele, kuid 
nad ei saa seda tegevust nõuetekohaselt auditeerida, kui EKP ei muuda oma seisukohta 
juurdepääsuõiguste suhtes.  

Audiitorite sõnul ei ole nende arutelud EKP-ga tulemusi andnud. Nad kutsuvad Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu üles väljendama täielikku toetust oma õigustele pääseda ligi 
pangandusjärelevalve dokumentidele ja vajaduse korral muutma kehtivaid määrusi, täpsustades, 
et audiitoreil on juurdepääs mis tahes dokumentidele, mida nad vajalikuks peavad. 

„Meil ei ole kavas auditeerida rahapoliitikat,“ ütles Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner 
Lehne. „Kuid on väga oluline, et meil oleksid täielikud volitused auditeerida EKP 
järelevalvetegevust. See on eriti tähtis, arvestades, et pankade maksejõuetuse ja uute 
järelevalvemehhanismide keerukusega kaasnevad suured riskid avaliku sektori vahenditele.“ 

Vastuses Euroopa Parlamendi päringule kirjeldavad audiitorid kolme juhtumit, kus neile ei 
võimaldatud juurdepääsu olulisele teabele. Ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta auditi 
käigus esines tõsiseid raskusi auditi tõendusmaterjali hankimisel. Ühtset Kriisilahendusnõukogu 
puudutava eriaruande koostamise käigus 2017. aastal nõudis nõukogu kõigi EKP-st pärinevate 
andmete eemaldamist. Seejärel, jaanuaris 2018, kui audiitorid uurisid EKP kriisijuhtimise rolli 
seoses pangandusjärelevalvega, keelas EKP taas juurdepääsu dokumentidele, mida oli vaja 
kavandatud audititöö läbiviimiseks. 

ELi audiitorite kiri järgneb ELi ja selle liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide 2018. 
aasta novembri üleskutsele selgitada ja ühtlustada riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste 
auditivolitusi. Kõrgeimad kontrolliasutused palusid riikide valitsustel ja parlamentidel tegeleda 

http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/NewsItem.aspx?nid=11258


ET 

 
 
 

 

2 

mitmete puudustega ELi pangandusjärelevalve aruandlus- ja auditeerimissüsteemis, arvestades 
praegusi jõupingutusi pangandusliidu väljakujundamiseks.  

Toimetajatele 

Alates ühtse järelevalvemehhanismi jõustumisest on Euroopa Keskpank (EKP) olnud ainuvastutav 
suurte pankade järelevalve eest euroala liikmesriikides. Ühtsel järelevalvemehhanismil on ühine 
süsteem, mis hõlmab nii riikide pädevaid asutusi kui ka EKP-d. Kokku on selliseid panku umbes 
130, mis moodustab umbes 80% kogu ELi pangandussektori varadest. Keskmise suurusega ja 
väikesed pangad on riikide pädevate asutuste järelevalve all. EKP on aga lõpliku järelevalve asutus 
ja tagab järelevalvenõuete (nt metoodika, käsiraamatud jms) ühtsuse. 

Ühtse järelevalvemehhanismi tulemusena on muutunud ka pangandusjärelevalvega seotud 
auditiülesanded. 

- EKP poolt (suurimate pankade üle) otse tehtava pangandusjärelevalve auditeerimise eest 
ei vastuta enam liikmesriikide auditiasutused, vaid see kuulub Euroopa Kontrollikoja 
auditivolituste hulka. Liikmesriikide auditiasutuste volituste kaotamist ei ole piisavalt korvatud 
muude volitustega, nagu nähtub EKP praegusest seisukohast kontrollikoja auditivolituste suhtes 
(juurdepääsu keelamine asjakohasele teabele). 

- Vastutus keskmise suurusega ja väikeste pankade riiklike järelevalveasutuste 
auditeerimise eest jääb liikmesriikide auditiasutustele, kuigi mõnel neist on selleks vaid piiratud 
volitus või puudub see täiesti. Enamikul euroala liikmesriikide auditiasutustel on raske seda õigust 
täiel määral kasutada. Seetõttu ei tehta nende riikide väikeste ja keskmise suurusega pankade 
järelevalve üle täiemahulist välisauditit. 

Kontrollikoja eriaruandes nr 29/2016 uuriti ühtset järelevalvemehhanismi, mis loodi pärast 
panganduskriisi eesmärgiga üle võtta suur osa riiklike ametiasutuste poolt varem tehtud 
järelevalvetööst. Mehhanism kuulub Euroopa Keskpanga pädevusse.  

Eriaruandes nr 23/2017 käsitleti Ühtse Kriisilahendusnõukogu tööd, mis loodi selleks, et hallata 
ELis raskustes olevate pankade kriisilahendust. Eriaruandes nr 2/2018 käsitleti EKP tegevuse 
tõhusust seoses pankade kriisijuhtimismenetlustega. 

 


