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Съобщение за пресата 
Люксембург, 20 август 2020 г. 

Одиторите ще разгледат мерките за наблюдение след 
приключване на програмите за държавите членки, които са 
получили финансова помощ след кризата от 2008 г. 

Осъществяваното от Комисията наблюдение след приключване на програмите се прилага 
за държавите членки, в които завършва изпълнението на програми за икономически 
реформи, като целта му е да следи за капацитета на тези държави да изплатят обратно 
предоставената финансова помощ. Европейската сметна палата започна одит, 
съсредоточен върху разработката, изпълнението и ефективността на наблюдението след 
приключване на програмите за петте държави членки (Ирландия, Португалия, Испания, 
Кипър и Гърция), които получиха помощ след финансовата криза от 2008 г. Одитът ще 
разгледа дали Комисията е предприела подходящи мерки, когато е било необходимо, за 
да се даде възможност на тези държави да поддържат стабилно икономическо 
и финансово положение, както и дали е предоставила увереност на кредиторите по 
отношение на капацитета за погасяване на задълженията. 

Всички държави членки на ЕС подлежат на стандартно наблюдение за координация на 
политиките в рамките на Европейския семестър. Ако дадена държава членка изпитва 
сериозни финансови затруднения обаче, тя може да кандидатства за програма за финансова 
помощ. След финансовата криза от 2008 г. такъв е случаят на Ирландия, Португалия, 
Испания, Кипър и Гърция.  

В края на програмата за финансова помощ съответната държава членка се поставя под 
наблюдение, което се осъществява заедно с Европейския семестър. Целта на наблюдението 
след приключване на програмите е да следи за това, че държавите членки са в състояние да 
изплатят обратно предоставената финансова помощ, като същевременно извършва текуща 
оценка на икономическото, данъчното и финансовото състояние и установява рисковете за 
средносрочната устойчивост.  

„В сегашния момент, когато световната икономика понася тежък удар от 
пандемията от COVID-19, е важно да знаем дали стълбовете на икономическата 
и финансовата архитектура на ЕС са стабилни и ефективни“, заяви Алекс 
Бренинкмайер, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита. „Нашият 
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одит ще разгледа и доколко наблюдението след приключване на програмите е 
подходящо като инструмент за мониторинг за фонда за икономическо 
възстановяване, чието създаване се обсъжда в момента“. 

Одитът, който ще бъде завършен в средата на 2012 г., ще разгледа по-специално дали:  

— дейността на Комисията е предоставила увереност на кредиторите по отношение на 
капацитета на държавите членки за погасяване на задълженията;  

— Комисията е формирала съответни заключения след извършените оценки/анализи 
и е предприела подходящи мерки, когато това е било необходимо, за да се даде 
възможност на засегнатите държави членки да поддържат стабилно икономическо 
и финансово състояние.  

Доколкото е възможно, одиторите ще вземат предвид отражението на кризата, свързана с 
COVID-19, върху извършената от Комисията оценка на публичните финанси на държавите 
членки и на капацитета им за погасяване на задължения, в рамките на наблюдението след 
приключване на програмите. 

Бележки към редакторите  

Като пряко последствие от икономическата и финансовата криза от 2008 г. бяха приети 
конкретни механизми, чрез които да се предоставя финансова помощ на държавите членки 
от еврозоната — споразумението за отпускане на заеми на Гърция, Европейският 
инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейският механизъм за финансово 
стабилизиране (ЕМФС) и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС). Няколко години по-
късно беше разработено и законодателство на ЕС, което да предостави рамка за 
наблюдение и управленска структура за програмите за финансова помощ. Правното 
основание за наблюдението след приключване на програмите се съдържа в т.нар. „пакет от 
два акта“, който се състои от Регламент (ЕС) № 472/2013 — главната нормативна основа за 
наблюдението след приключване на програмите, и Регламент (ЕС) № 473/2013, който 
надгражда и допълва Пакта за стабилност и растеж — европейската рамка за фискален 
надзор. 

Одитът допълва предишната дейност по отношение на финансовата подкрепа за държавите 
членки и икономическото управление на ЕС в рамките на пакетите от шест и от два 
законодателни акта. В допълнение към това ЕСП скоро ще публикува специален доклад, 
разглеждащ конкретно Европейския семестър.  

Публикуваният днес документ за представяне на текущ одит предоставя информация 
относно одитна задача, която е в процес на изпълнение. Тези документи се основават на 
подготвителна работа и не следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения 
или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на текущ одит е публикуван на 
английски език на www.eca.europa.eu.  

Лице за контакт с медиите за тази публикация  

Claudia Spiti — Ел. поща: claudia.spiti@eca.europa.eu — Tел.: (+352) 4398 45765 / Mоб. тел.: 
(+352) 691 553 547 
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