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Audiitorid kontrollivad programmijärgse järelevalve tegemist 
pärast 2008. aasta kriisi finantsabi saanud liikmesriikide üle 

Euroopa Komisjoni programmijärgset järelevalvet kasutatakse kohandamisprogrammidest 
väljuvate liikmesriikide suhtes ja selle eesmärk on tagada, et nad oleksid suutelised saadud 
finantsabi tagasi maksma. Euroopa Kontrollikoda on alustanud auditit, milles uuritakse 
programmijärgse järelevalve ülesehitust, rakendamist ja tõhusust viies liikmesriigis (Iirimaa, 
Portugal, Hispaania, Küpros ja Kreeka), kes said pärast 2008. aasta finantskriisi rahalist toetust. 
Auditi käigus uuritakse, kas Euroopa Komisjon võttis vajaduse korral asjakohaseid meetmeid, et 
võimaldada neil liikmesriikidel säilitada usaldusväärne majandus- ja finantsseisund, ning kas ta 
andis võlausaldajatele kindluse abisaajate tagasimaksevõime kohta. 

Kõigi ELi liikmesriikide suhtes tehakse tavaliselt Euroopa poolaasta raames poliitika 
koordineerimise standardset järelevalvet. Kui mõnel liikmesriigil on aga tõsiseid finantsraskusi, 
võib ta avaldada soovi finantsabiprogrammis osalemiseks. Pärast 2008. aasta finantskriisi tegid 
seda Iirimaa, Portugal, Hispaania, Küpros ja Kreeka.  

Finantsabiprogrammi lõppedes tehakse liikmesriigi suhtes programmijärgset järelevalvet, mis 
toimub paralleelselt Euroopa poolaastaga. Selle eesmärk on tagada, et liikmesriigid suudaksid 
saadud finantsabi tagasi maksta, hinnates samal ajal pidevalt nende majanduslikku, fiskaalset ja 
finantsolukorda ning tehes kindlaks mis tahes riskid keskpika perioodi majanduslikule 
elujõulisusele.  

„Praegusel ajal, mil maailma majandust mõjutab tõsiselt COVID-19 pandeemia, on oluline teada, 
kas ELi majandus- ja finantsstruktuuri tugisambad on usaldusväärsed ja tõhusad,“ ütles auditi 
eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Meie auditis kaalutakse ka 
programmijärgse järelevalve sobivust praegu arutlusel oleva majanduse taastamise fondi 
seirevahendina.“ 

Kavakohaselt 2021. aasta keskpaigaks valmivas auditis vaadeldakse eelkõige seda, kas:  

- komisjoni töö andis võlausaldajatele kindluse liikmesriikide tagasimaksevõime kohta;  
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- komisjon tegi oma hindamistest/analüüsidest asjakohaseid järeldusi ning võttis vajaduse 
korral meetmeid, et võimaldada asjaomastel liikmesriikidel säilitada usaldusväärne majandus- ja 
finantsseisund.  

Audiitorid võtavad nii palju kui võimalik arvesse COVID-19 kriisi mõju komisjoni programmijärgse 
järelevalve käigus antud hinnangule liikmesriikide rahandusele ja nende tagasimaksevõimele. 

Toimetajatele  

2008. aasta majandus- ja finantskriisi otsese tagajärjena võeti vastu mehhanismid euroala 
liikmesriikide rahaliseks toetamiseks – Kreeka laenu rahastamise leping, Euroopa Finantsstabiilsuse 
Fond (EFSF), Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM) ja Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM). 
ELi õigusaktid, millega nähakse ette abiprogrammide järelevalveraamistik ja juhtimisstruktuur, 
töötati välja mõni aasta hiljem. Programmijärgse järelevalve õiguslik alus on sätestatud nn teises 
majanduse juhtimise paketis, mis koosneb määrusest (EL) nr 472/2013, mis on programmijärgse 
järelevalve peamine õiguslik alus, ning määrusest (EL) nr 473/2013, mis põhineb stabiilsuse ja 
kasvu paktil (Euroopa eelarvejärelevalve raamistik) ja täiendab seda. 

Käesolev audit täiendab varasemat tööd, mille käigus uuriti esimese ja teise majanduse juhtimise 
paketi raames liikmesriikidele antavat finantsabi ning ELi majandusjuhtimist. Lisaks avaldab 
kontrollikoda peagi Euroopa poolaastat käsitleva eriaruande.  

Täna avaldatud audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Audititutvustused 
põhinevad ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -
soovitustena. Audititutvustus on tervikuna kättesaadav inglise keeles aadressil 
www.eca.europa.eu.  

Audititutvustuse pressikontakt  

Claudia Spiti – e-post claudia.spiti@eca.europa.eu, tel +352 4398 45765 / mobiil +352 691 553 547 
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