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Supravegherea statelor membre 
care au beneficiat de asistență 
financiară este adecvată, dar 
trebuie raționalizată 
Comisia Europeană verifică dacă statele membre din zona euro care ies dintr-un program de 
ajustare macroeconomică rămân în mod ferm pe drumul cel bun, în interesul statelor membre și 
al creditorilor acestora. Curtea de Conturi Europeană a examinat concepția, punerea în aplicare 
și eficacitatea supravegherii post-program pentru cele cinci state membre (Irlanda, Portugalia, 
Spania, Cipru și Grecia) care au beneficiat de sprijin financiar după criza financiară din 2008. Ea 
a constatat că, deși supravegherea era un instrument adecvat, eficiența sa era afectată de 
obiective neclare și de o punere în aplicare ce nu era suficient de raționalizată și de bine 
direcționată. Se recomandă astfel o revizuire a proceselor și a legislației relevante, în special 
pentru a integra activitățile de supraveghere în semestrul european. 

În perioada 2010-2013, Irlanda, Portugalia, Spania, Cipru și Grecia au primit în total asistență 
financiară în valoare de 468,2 miliarde de euro. Legislația UE prevede că statele membre care ies 
dintr-un program de ajustare macroeconomică sunt supuse unei supravegheri suplimentare. În 
prezent, Cipru, Irlanda, Portugalia și Spania fac obiectul supravegherii post-program. Grecia este 
supusă unei supravegheri mai stricte, deoarece este considerată deosebit de vulnerabilă la 
dificultăți financiare care ar putea avea efecte de propagare negative asupra altor state membre 
din zona euro.  

„Activitățile de supraveghere post-program examinate de Curte erau adecvate, dar trebuie 
raționalizate”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de acest raport. „Curtea consideră că activitatea sa ar putea contribui la evaluarea în 
curs a mecanismelor de guvernanță economică în cadrul uniunii economice și monetare. Ea ar 
putea fi de asemenea folosită drept bază pentru discuții privind concepția unui posibil mecanism 
de supraveghere a rambursării împrumuturilor care vor fi acordate în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență”.  
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Până în mai 2021, toate cele cinci state membre își respectaseră obligațiile de rambursare și aveau 
din nou acces pe piață la rate acceptabile ale dobânzii. Supravegherea efectuată de Comisie  
a contribuit la restabilirea încrederii piețelor financiare, deși nu există alte dovezi că aceasta ar fi 
favorizat punerea în aplicare a reformelor, parțial din cauza lipsei de stimulente și de instrumente 
coercitive solide. Curtea a constatat că supravegherea efectuată de Comisie se suprapune parțial 
cu monitorizarea capacității de rambursare a acelorași state membre, asigurată de Mecanismul 
european de stabilitate. De asemenea, a existat o suprapunere între o serie de activități ale 
Comisiei, și anume între supravegherea post-program și activitatea desfășurată în contextul 
semestrului european.  

Deși analizele Comisiei cu privire la situația unui stat membru au fost, în general, de bună calitate, 
rapoartele publicate nu s-au axat suficient pe capacitatea de rambursare a statelor membre. 
Informațiile privind rambursarea împrumuturilor erau adesea dispersate între rapoarte, iar 
analizele riscurilor în ceea ce privește capacitatea de rambursare prezentau deficiențe. Curtea 
a remarcat că legislația permite o flexibilitate redusă în ceea ce privește punerea în aplicare: chiar 
dacă Comisia evaluează riscul de nerambursare ca fiind scăzut, aceasta nu își poate suspenda 
supravegherea și nu poate reduce frecvența rapoartelor. De asemenea, pentru cele patru state 
membre aflate sub supraveghere post-program, Comisia nu a specificat în mod oficial reformele 
structurale pe care intenționa să le monitorizeze. Au existat cazuri în care Comisia a monitorizat 
alte reforme puse în aplicare de statele membre decât cele care fuseseră convenite în cadrul 
programului de ajustare macroeconomică. 

Statele membre supuse unei supravegheri mai stricte trebuie să adopte măsuri pentru a remedia 
vulnerabilitățile, ținând seama de recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului 
european. În mod similar, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobat recent, statele 
membre trebuie să explice modul în care planurile lor de redresare și reziliență contribuie la 
soluționarea dificultăților identificate în recomandările specifice care le-au fost adresate. 
Supravegherea efectuată de Comisie are drept scop verificarea progreselor înregistrate de statul 
membru respectiv în soluționarea dificultăților cu care se confruntă, în conformitate cu 
recomandările specifice care i-au fost adresate. Totuși, deși același grup operativ al Comisiei este 
responsabil atât cu orientarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, cât și 
cu coordonarea semestrului european, acesta nu este responsabil cu supravegherea mai strictă. 
Potrivit Curții, Comisia ar trebui să ia în considerare includerea supravegherii post-program și 
a supravegherii mai stricte în semestrul european și să convină asupra unei liste detaliate de 
reforme care să fie urmate împreună cu autoritățile naționale. 
 
Informații de fond  

Acest raport completează activitățile anterioare de audit privind asistența financiară acordată 
statelor membre și guvernanța economică a UE în cadrul pachetului privind guvernanța economică 
(„pachetul de șase”), al pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare („pachetul de 
două”) și al semestrului european.  
Raportul special nr. 18/2021, intitulat „Supravegherea de către Comisie a statelor membre care ies 
dintr-un program de ajustare macroeconomică: un instrument adecvat care trebuie raționalizat”, 
este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu).  
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