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Auditoři budou v členských státech, které po krizi z roku 2008 
obdržely finanční pomoc, kontrolovat dohled po ukončení 
programu pomoci  

Dohled Komise po ukončení programu pomoci se týká členských států, které ukončily ozdravný 
program. Cílem dohledu je ujistit se o tom, že jsou schopny poskytnutou finanční pomoc splatit. 
Evropský účetní dvůr zahájil v pěti členských státech, které po finanční krizi z roku 2008 obdržely 
finanční podporu (Irsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr a Řecko), audit koncepce, provedení a 
účinnosti dohledu po ukončení programu. Při auditu se bude zkoumat, zda Komise v případě 
potřeby přijala taková opatření, aby si tyto členské státy mohly udržet zdravou hospodářskou a 
finanční situaci, a zda poskytovala věřitelům ujištění o jejich schopnosti splácet. 

Ve všech členských státech EU se běžně provádí standardní dohled nad koordinací politik v rámci 
evropského semestru. Pokud se však některý členský stát dostane do obtížné finanční situace, 
může požádat o podporu z programu finanční pomoci. Po finanční krizi z roku 2008 tak učinilo 
Irsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr a Řecko.  

Na konci období, během něhož členský stát čerpá tuto podporu, je zahájen dohled po ukončení 
programu, probíhající souběžně s evropským semestrem. Jeho účelem je ujistit se, že členské státy 
jsou schopny poskytnutou finanční pomoc splatit, a zároveň průběžně hodnotit jejich 
hospodářskou, fiskální a finanční situaci a určit případná rizika pro střednědobou udržitelnost.  

„Nyní, když se celosvětová ekonomika potýká se závažnými dopady pandemie covid-19, je 
důležité přesvědčit se, zda pilíře hospodářské a finanční architektury EU jsou spolehlivé a účinné,“ 
uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Alex Brenninkmeijer. „Při auditu 
budeme rovněž posuzovat, nakolik by dohled po skončení programu pomoci mohl být vhodným 
monitorovacím nástrojem fondu EU na podporu oživení, o němž se v současnosti jedná.“ 

Audit by měl být dokončen do poloviny roku 2021 a zaměří se zejména na to, zda:  

– Komise svou prací poskytla věřitelům jistotu ohledně schopnosti členských států splácet 
dluhy;  
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– Komise vyvodila patřičné závěry ze svých hodnocení a analýz a v případě potřeby přijala 
patřičná opatření tak, aby členským státům umožnila udržet si zdravou hospodářskou a finanční 
situaci.  

Auditoři v co největší možné míře zohlední dopad krize způsobené pandemií covid-19 na to, jak 
Komise v rámci dohledu po ukončení programu posuzovala veřejné finance členských států a jejich 
schopnost splácet dluhy. 

Poznámka pro redaktory  

Jedním z přímých důsledků hospodářské a finanční krize z roku 2008 bylo přijetí zvláštních 
mechanismů finanční podpory pro členské státy eurozóny – dohody o mechanismu úvěrů pro 
Řecko (GLF), Evropského nástroje finanční stability (EFSF), evropského mechanismu finanční 
stabilizace (EFSM) a Evropského mechanismu stability (ESM). O několik let později byly 
vypracovány evropské právní předpisy, které pro tyto programy pomoci vymezují rámec dohledu 
a správní strukturu. Právním základem dohledu po ukončení programu je balíček dvou právních 
předpisů, a to nařízení (EU) č. 472/2013, které je hlavním právním základem dohledu po ukončení 
programů, a nařízení (EU) č. 473/2013, které vychází z Paktu o stabilitě a růstu (což je evropský 
rámec pro fiskální dohled) a doplňuje jej. 

Tento audit doplňuje naši předchozí auditní činnost týkající se finanční pomoci členským státům a 
správy ekonomických záležitostí EU v rámci balíčku šesti právních aktů a dvou právních aktů 
týkajících se správy ekonomických záležitostí. V dohledné době také zveřejníme zvláštní zprávu 
týkající se přímo evropského semestru.  

Dnes zveřejněná zpráva o připravovaném auditu informuje o probíhajícím auditním úkolu. Zprávy 
o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací a nelze je považovat za auditní připomínky, 
závěry nebo doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na 
internetové stránce eca.europa.eu.  

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
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