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Dohled nad členskými státy po 
ukončení finanční pomoci je 
přiměřený, avšak je třeba jej 
zefektivnit 
Evropská komise v zájmu členských států eurozóny, které opouštějí ekonomický ozdravný 
program, a rovněž v zájmu jejich věřitelů prověřuje, zda pokračují v započatém procesu. 
Evropský účetní dvůr zkoumal koncepci, provádění a účinnost dohledu po ukončení programu 
v pěti členských státech, které po finanční krizi v roce 2008 obdržely finanční podporu (Irsko, 
Portugalsko, Španělsko, Kypr a Řecko). Auditoři dospěli k závěru, že ačkoli dohled je vhodným 
nástrojem, jeho efektivnost omezují nejasné cíle a jeho nedostatečně efektivní a nedostatečně 
zacílené provádění. Doporučují proto přezkoumat příslušné procesy a předpisy především 
s cílem začlenit dohledové činnosti do evropského semestru. 

V období 2010–2013 obdržely Irsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr a Řecko finanční pomoc 
v celkové výši 468,2 miliardy EUR. Předpisy EU stanoví, že členské státy, které opouštějí 
makroekonomický ozdravný program, podléhají zvláštnímu dohledu. Dohled po ukončení 
programu se v současnosti vztahuje na Kypr, Irsko, Portugalsko a Španělsko. Řecko podléhá 
posílenému dohledu, protože se považuje za zvláště náchylné k finančním obtížím, které by mohly 
mít nepříznivé vedlejší účinky na ostatní členské státy v eurozóně.  

„Činnosti v souvislosti s dohledem po ukončení programu, které jsme prověřovali, byly vhodné, 
avšak je třeba je zefektivnit,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Alex 
Brenninkmeijer. „Domníváme se, že naše práce by mohla přispět k probíhajícímu přezkumu správy 
ekonomických záležitostí v hospodářské a měnové unii. Mohla by se stát podkladem pro diskusi 
o návrhu možného mechanismu dohledu nad splácením úvěrů, které mají být poskytovány v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost.  

Do května 2021 všech pět členských států splnilo své platební povinnosti a získalo opět přístup na 
trh za přijatelných úrokových sazeb. Dohled Komise pomohl uklidnit finanční trhy, ačkoli nejsou 
žádné další doklady o tom, že podporoval provádění reforem, a to zčásti kvůli nedostatku pobídek 
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a silných nástrojů v oblasti prosazování předpisů. Auditoři zjistili, že dohled Komise se částečně 
překrývá s monitorováním schopnosti splácet půjčky, které se u týchž členských států provádí 
v rámci Evropského mechanismu stability. Překrývaly se také některé aktivity Komise, jmenovitě 
dohled po ukončení programu s činnostmi prováděnými v souvislosti s evropským semestrem.  

I když měly analýzy situace členských států vypracované Komisí dobrou kvalitu, zveřejněné zprávy 
se dostatečně nezaměřovaly na schopnost členských států splácet úvěry. Informace o splácení 
úvěrů byly často rozptýleny ve zprávách na různých místech a analýzy rizik týkajících se schopnosti 
splácet vykazovaly nedostatky. Auditoři zjistili, že právní předpisy neumožňují postupovat při 
provádění dohledu pružně: Komise nemůže dohled pozastavit ani snížit četnost podávání zpráv ani 
v případech, kdy vyhodnotí riziko týkající se schopnosti splácet jako nízké. Komise v souvislosti se 
čtyřmi členskými státy podléhajícími dohledu formálně nestanovila, které strukturální reformy 
zamýšlí sledovat. V některých případech sledovala jiné reformy prováděné členskými státy než ty, 
které byly v rámci makroekonomického ozdravného programu dohodnuty. 

Členské státy podléhající posílenému dohledu musí přijmout opatření k řešení slabých míst 
s přihlédnutím k doporučením pro jednotlivé země vydaným v rámci evropského semestru. Stejně 
tak v rámci nedávno schváleného Nástroje pro oživení a odolnost musí členské státy vysvětlit, jak 
jejich plány pro oživení a odolnost přispívají k řešení výzev uvedených v příslušných doporučeních 
pro jednotlivé země. Smyslem dohledu Komise je ověřit pokrok, kterého dosáhl členský stát při 
řešení výzev, kterým čelí, v souladu s doporučeními pro jednotlivé země. Ačkoli za řízení provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost i za koordinaci evropského semestru je odpovědná stejná pracovní 
skupina Komise, posílený dohled mezi její úkoly nespadá. Podle auditorů by Komise měla zvážit 
začlenění dohledu po ukončení programu a posíleného dohledu do evropského semestru a 
s vnitrostátními orgány se dohodnout na podrobném seznamu reforem, které mají být sledovány. 
 
Základní informace  

Tato zpráva doplňuje naši předchozí kontrolní činnost týkající se finanční pomoci členským státům 
a správy ekonomických záležitostí EU (balíček šesti právních aktů, balíček dvou právních aktů a 
evropský semestr).  
Zvláštní zpráva č. 18/2021: „Dohled Komise nad členskými státy, které opouštějí makroekonomický 
ozdravný program: vhodný nástroj, který je třeba zefektivnit“ je k dispozici na internetové stránce 
EÚD (eca.europa.eu).  
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