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Luxembourg, 2020. augusztus 20. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a 2008. évi válságot 
követően pénzügyi támogatásban részesült tagállamok utólagos 
programfelügyeletét 

A Bizottság utólagos programfelügyeletet gyakorol a kiigazítási programokból kilépő 
tagállamoknál annak biztosítására, hogy azok képesek legyenek visszafizetni a nekik nyújtott 
pénzügyi támogatást. Az Európai Számvevőszék elkezdte előkészíteni arra irányuló ellenőrzését, 
hogy milyen a 2008-as pénzügyi válságot követően pénzügyi támogatásban részesült öt tagállam 
(Írország, Portugália, Spanyolország, Ciprus és Görögország) utólagos programfelügyeletének 
kialakítása, végrehajtása és eredményessége. Az ellenőrzés során a számvevők górcső alá veszik, 
hogy a Bizottság meghozta-e a tagállamok stabil gazdasági és pénzügyi helyzetének 
fenntartásához szükséges releváns intézkedéseket, illetve nyújtott-e a hitelezőknek 
bizonyosságot a visszafizetési kapacitásokra nézve. 

Az Unió tagállamaira rendes esetben az európai szemeszter keretében folyó politikai koordináció 
szokásos felügyelete vonatkozik. Ha azonban egy tagállam súlyos pénzügyi nehézségekkel 
szembesül, akkor pénzügyi támogatási program indítását kérelmezheti. A 2008. évi válságot 
követően így tett Írország, Portugália, Spanyolország, Ciprus és Görögország. 

A pénzügyi támogatási program végeztével az érintett tagállam utólagos programfelügyelet alá 
kerül, amelyet az európai szemeszterrel egyidejűleg hajtanak végre. Ennek célja – a tagállam 
gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzetének folyamatos értékelése és a középtávú 
megvalósíthatóságot érintő kockázatok azonosítása mellett – annak biztosítása, hogy a tagállam 
képes legyen visszafizetni a részére folyósított pénzügyi támogatást. 

„Ma, amikor a globális gazdaságra súlyos hatást fejt ki a COVID-19 világjárvány, különösen 
fontos meggyőződni arról, hogy az Unió gazdasági és pénzügyi felépítése biztosítja-e annak 
megbízható és eredményes működését – jelentette ki Alex Brenninkmeijer, az ellenőrzésért 
felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk során azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy az utólagos 
programfelügyelet alkalmas-e arra, hogy a jelenleg kidolgozás alatt álló gazdaságélénkítési alap 
monitoringeszköze legyen.” 

https://eca.europa.eu/
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Az ellenőrzés – amely várhatóan 2021 közepére zárul le – a következőkre fog összpontosítani: 

– a Bizottság felügyeleti munkája bizonyosságot nyújtott-e a hitelezőknek a tagállamok 
visszafizetési kapacitásáról; 

– értékeléseiből és elemzéseiből levonta-e a Bizottság a megfelelő következtetéseket és 
szükség esetén meghozta-e a tagállamok stabil gazdasági és pénzügyi helyzetének fenntartásához 
szükséges intézkedéseket. 

A számvevők a lehetőségekhez mérten figyelembe fogják venni azt, hogy a COVID-19 válság milyen 
hatással volt a tagállamok államháztartásának és visszafizetési kapacitásainak az utólagos 
programfelügyelet keretében történő bizottsági értékelésére. 

A szerkesztők figyelmébe  

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság közvetlen következményeként ezeket az egyedi 
mechanizmusokat fogadták el az euróövezet tagállamainak pénzügyi támogatására: a görög 
hitelkeret-megállapodás, az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF), az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus (EFSM) és az Európai Stabilizációs Mechanizmus (ESM). A támogatási 
programok felügyeleti keretét és irányítási struktúráját megszabó uniós jogszabályokat néhány 
évvel később dolgozták ki. Az utólagos programfelügyelet jogalapját az úgynevezett „kettes 
csomag” adja, amely az utólagos programfelügyelet fő jogalapját jelentő 472/2013/EU rendeletet, 
illetve a költségvetési felügyelet európai keretét jelentő Stabilitási és Növekedési Paktumon 
alapuló és azt kiegészítő 473/2013/EU rendeletet foglalja magában. 

Ez az ellenőrzés kiegészíti a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatásra, valamint a hatos és a 
kettes csomagban szabályozott uniós gazdasági kormányzásra vonatkozó korábbi vizsgálatokat. 
Ezenkívül a Számvevőszék a közeljövőben olyan különjelentést is közzé fog tenni, amely 
kifejezetten az európai szemesztert tárgyalja majd  

Az ellenőrzési előzetesek folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Az ellenőrzési 
előzetesek tartalma csak előkészítő munkán alapuló, és az előzetesek nem tekintendők ellenőrzési 
észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Az ellenőrzési előzetes teljes szövege az 
eca.europa.eu címen tölthető le angol nyelven. 

Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 765 / M: (+352) 691 553 547 
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