
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visa preliminari apžvalga 
pateikta eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

LT 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. rugpjūčio 20 d. 

Auditoriai ketina patikrinti valstybių narių, gavusių finansinę 
paramą po 2008 m. krizės, priežiūrą po programos įgyvendinimo 

Komisijos priežiūra po programos įgyvendinimo taikoma koregavimo programą baigusioms 
valstybėms narėms ir ja siekiama užtikrinti, kad jos būtų pajėgios grąžinti suteiktą finansinę 
paramą. Europos Audito Rūmai pradėjo auditą, kuriuo nagrinėjama po programos įgyvendinimo 
vykdytos priežiūros struktūra, įgyvendinimas ir veiksmingumas penkiose valstybėse narėse 
(Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Kipre ir Graikijoje), gavusiose finansinę paramą po 2008 m. 
finansų krizės. Atliekant auditą bus tikrinama, ar Komisija prireikus ėmėsi atitinkamų 
priemonių, kad šios valstybės narės galėtų išlaikyti patikimą ekonominę ir finansinę padėtį, ir ar 
ji suteikė kreditoriams patikinimą dėl gebėjimo grąžinti skolą. 

Visoms ES valstybėms narėms paprastai taikoma standartinė politikos koordinavimo priežiūra 
pagal Europos semestrą. Tačiau jei valstybė narė patiria didelių finansinių sunkumų, ji gali prašyti, 
kad jai būtų taikoma finansinės paramos programa. Po 2008 m. finansų krizės taip buvo Airijoje, 
Portugalijoje, Ispanijoje, Kipre ir Graikijoje.  

Finansinės paramos programos pabaigoje valstybei narei taikoma priežiūra po programos 
įgyvendinimo, kuri įgyvendinama kartu su Europos semestru. Jos tikslas – užtikrinti, kad valstybės 
narės galėtų grąžinti suteiktą finansinę paramą, kartu nuolat vertinant jų ekonominę, fiskalinę ir 
finansinę padėtį ir nustatant bet kokias rizikas vidutinės trukmės gyvybingumui.  

„Dabar, kai COVID-19 pandemija daro didelį poveikį pasaulio ekonomikai, svarbu žinoti, ar ES 
ekonomikos ir finansų struktūros ramsčiai yra patikimi ir veiksmingi, – teigė už auditą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Alexas Brenninkmeijeris. – Atlikdami auditą taip pat apsvarstysime 
priežiūros po programos įgyvendinimo, kaip šiuo metu svarstomo ekonomikos gaivinimo fondo 
stebėjimo priemonės, tinkamumą.“ 

Atliekant auditą, kuris turi būti baigtas iki 2021 m. vidurio, visų pirma bus nagrinėjama, ar:  

– Komisijos darbu kreditoriams suteiktas patikinimas dėl valstybių narių gebėjimo grąžinti 
skolą;  
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– Komisija, remdamasi savo vertinimais / analizėmis, padarė atitinkamas išvadas ir prireikus 
ėmėsi atitinkamų priemonių, kad atitinkamos valstybės narės galėtų išlaikyti patikimą ekonominę 
ir finansinę padėtį.  

Auditoriai kiek įmanoma atsižvelgs į COVID-19 krizės poveikį Komisijos atliktam valstybių narių 
viešųjų finansų ir jų gebėjimo grąžinti skolą pagal priežiūros po programos įgyvendinimo 
mechanizmą vertinimui. 

Pastaba leidėjams  

Tiesioginė 2008 m. ekonomikos ir finansų krizės pasekmė – patvirtinti specialūs finansinės 
paramos teikimo euro zonos valstybėms narėms mechanizmai: Susitarimas dėl Graikijos paskolų 
priemonės (GLF), Europos finansinio stabilumo fondas (EFSF), Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonė (EFSM) ir Europos stabilumo mechanizmas (ESM). ES teisės aktai, kuriais 
nustatoma paramos programų priežiūros sistema ir valdymo struktūra, buvo parengti po kelerių 
metų. Priežiūros po programos įgyvendinimo teisinis pagrindas įtvirtintas vadinamajame dviejų 
dokumentų rinkinyje, kurį sudaro Reglamentas (ES) Nr. 472/2013, kuris yra pagrindinis priežiūros 
po programos įgyvendinimo teisinis pagrindas, ir Reglamentas (ES) Nr. 473/2013, kuris 
grindžiamas Stabilumo ir augimo paktu (SAP) – Europos fiskalinės priežiūros sistema – ir jį papildo. 

Šis auditas papildo ankstesnį darbą, susijusį su finansine parama valstybėms narėms ir ES 
ekonomikos valdymu pagal šešių dokumentų rinkinį ir dviejų dokumentų rinkinį. Be to, Audito 
Rūmai netrukus paskelbs specialiąją ataskaitą, konkrečiai skirtą Europos semestrui.  

Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie vykdomą 
audito užduotį. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis parengiamuoju darbu ir 
neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Visą preliminarią 
audito apžvalgą anglų kalba rasite eca.europa.eu.  

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos  

Claudia Spiti – e. paštas claudia.spiti@eca.europa.eu, tel. (+352) 4398 45 765, mob. tel. 
(+352) 691 553 547 
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