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Sporočilo za javnost

Luxembourg, 16. februarja 2016

Grčija: po besedah revizorjev EU bi morala biti tehnična
pomoč osredotočena na trajnostne reforme
Po mnenju Evropskega računskega sodišča bi se morala tehnična pomoč državam v krizi, kot je
Grčija, osredotočati na trajnostne reforme in s krepitvijo nacionalne uprave pripomoči k
neprekinjenemu poslovanju. V novem poročilu o delovni skupini za Grčijo, ki jo je leta 2011
ustanovila Evropska komisija, revizorji priporočajo, naj v prihodnosti taki organi temeljijo na
strategiji z dobro opredeljenimi cilji ter naj se določijo prioritete in ciljne usmeritve pomoči.
Delovna skupina se je osredotočala na reformo javne uprave v Grčiji, izboljšanje davčnega sistema in
ponovno vzpostavitev rasti s spodbujanjem poslovnega okolja. Revizorji so preučili, ali je delovna
skupina izpolnila svoj mandat in ali je bil prispevek pomoči k reformi uspešen. Dokaze so dobili od
Komisije, izvajalcev storitev, grških ministrstev in drugih deležnikov.
„Čeprav se je delovna skupina izkazala kot mehanizem za zagotavljanje kompleksne tehnične pomoči,
so bile v zasnovi nekaterih projektov slabosti, rezultati kot vpliv na napredek reform pa so bili
mešani,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Baudilio Tomé Muguruza, ki je pristojen za
poročilo.
Po izjavah revizorjev je bila tehnična pomoč grškim organom zagotovljena v skladu z mandatom,
vendar ni vedno prinesla dovolj velikega napredka pri reformah. Revizorji obenem opozarjajo, da je
treba na njihovo oceno gledati v kontekstu nestabilnih političnih razmer v Grčiji. Potreba po nujnosti
je pomenila, da je bila delovna skupina ustanovljena zelo na hitro in brez izčrpne analize drugih
možnosti ali namenskega proračuna. Za zagotavljanje pomoči ali odločanje o prioritetah ni imela
enotnega celovitega strateškega dokumenta.
Zagotavljanje pomoči je bilo ustrezno in v splošnem skladno z zahtevami programa, delovna skupina
pa je razvila fleksibilen in raznolik sistem njenega zagotavljanja. Vendar so na projektni ravni obstajale
slabosti: postopki za izbiro izvajalcev storitev niso vedno temeljili na temeljiti analizi drugih
razpoložljivih možnosti, v nekaterih dolgoročnih pogodbah za pomoč pa ni bilo jasno navedeno, kaj bi
moralo biti zagotovljeno.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na spletišču www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – uradni govorec,
tel.: (+352) 4398 47063, prenosni tel.: (+352) 621 55 30 63
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik, tel.: (+352) 4398 45410, prenosni tel.: (+352) 621 55 22 24
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

SL
Po besedah revizorjev je bil sistem za spremljanje napredka uspešen, toda obseg pregledov dela
zunanjih izvajalcev se je močno spreminjal. Poleg tega delovna skupina ni sistematično spremljala,
kako so grški organi upoštevali priporočila niti kakšni so bili širši učinki tehnične pomoči.
Učinek na napredek reform je bil mešan, ker delovna skupina ni nadzirala izvajanja, ampak je bilo to
odvisno od zunanjih dejavnikov. Napredek pri strukturni porabi je bil dober, pri reformi javne uprave
in davčni reformi pa le delen.

Priporočila
Revizorji so priporočili, naj ustanovitev vseh subjektov za zagotavljanje tehnične pomoči temelji na
strategiji z dobro opredeljenimi cilji. Tehnična pomoč naj se izvaja na podlagi prioritet in v skladu z
obstoječo zakonodajo ter se osredotoča na krepitev zmogljivosti državnih uprav zaradi zagotavljanja
neprekinjenosti delovanja in trajnosti reform.
Priporočili so tudi, naj Komisija:

ustanovi skupino zunanjih strokovnjakov, ki bi jih bilo mogoče po potrebi napotiti na
•
projekte tehnične pomoči v državah članicah,
racionalizira število partnerjev pri tehnični pomoči zaradi zagotavljanja usklajenosti in
•
zmanjšanja prizadevanj, potrebnih za usklajevanje politike,
•
izbere izvajalce storitev na podlagi primerjalne analize, v pogodbah o tehnični pomoči pa
jasno opredeli obseg tehnične pomoči, ki jo je treba zagotoviti,
•
zagotovi sistematično spremljanje in vrednotenje tehnične pomoči ter tako pridobljena
spoznanja upošteva v procesu kot povratne informacije.

Opombe za urednike
Grčija je spomladi leta 2010 zaradi hude finančne krize zaprosila mednarodno skupnost za finančno
pomoč. Države članice evroobmočja in Mednarodni denarni sklad so se odzvali z uvedbo programa za
makroekonomsko prilagoditev. Poleti leta 2011 je začela Komisija kot pomoč pri izvajanju reform, za
katere se je dogovorila z grškimi organi, izvajati program tehnične pomoči, ki naj bi ga usklajeval
organ, imenovan delovna skupina za Grčijo. Delovna skupina se je osredotočala na pomoč pri izvajanju
reform, ki so bile zahtevane v skladu s programoma za makroekonomsko prilagoditev, ter
pospeševanje črpanja sredstev iz skladov EU. Pomoč so izvajali zaposleni iz delovne skupine in
strokovnjaki iz državnih uprav drugih držav članic, mednarodnih organizacij in zasebnega sektorja.
Obsegala je različne oblike: od neprekinjene podpore, ki so jo rezidenčni strokovnjaki zagotavljali
grškim organom, do študij, poročil in tematskih delavnic.

Posebno poročilo št. 19/2015 – Za izboljšanje zagotavljanja tehnične pomoči Grčiji bo treba posvetiti
več pozornosti rezultatom je na voljo v 23 jezikih EU.
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