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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 20. augustā 

Revidentiem jāpārbauda to dalībvalstu pēcprogrammas 
uzraudzība, kuras pēc 2008. gada krīzes saņēma finansiālo 
palīdzību 

Komisijas pēcprogrammas uzraudzība attiecas uz dalībvalstīm, kuras izstājas no korekciju 
programmas, un tās mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis spēj atmaksāt tām sniegto finansiālo 
palīdzību. Eiropas Revīzijas palāta ir sākusi darbu pie revīzijas, kuras mērķis ir pārbaudīt 
pēcprogrammas uzraudzības plānu, īstenošanu un efektivitāti attiecībā uz piecām dalībvalstīm 
(Īriju, Portugāli, Spāniju, Kipru un Grieķiju), kuras pēc 2008. gada finanšu krīzes saņēma 
finansiālu palīdzību. Revidenti skatīs, vai Komisija vajadzības gadījumā ir veikusi attiecīgus 
pasākumus, lai ļautu šīm dalībvalstīm saglabāt stabilu ekonomisko un finansiālo stāvokli, un vai 
tā ir sniegusi kreditoriem pārliecību par valstu atmaksas spēju. 

Saskaņā ar Eiropas pusgadu uz visām ES dalībvalstīm parasti attiecas politikas koordinēšanas 
standarta uzraudzība. Tomēr, ja dalībvalsts saskaras ar nopietnām finansiālām grūtībām, tā var 
pieteikties finansiālās palīdzības programmai. Pēc 2008. gada finanšu krīzes programmai pieteicās 
Īrija, Portugāle, Spānija, Kipra un Grieķija.  

Finansiālās palīdzības programmas beigās dalībvalstij tiek noteikta pēcprogrammas uzraudzība 
(PPU), ko īsteno Eiropas pusgada gaitā. Tās mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis spēj atmaksāt tām 
piešķirto finansiālo palīdzību, un vienlaikus nepārtraukti vērtēt to ekonomisko, fiskālo un finansiālo 
stāvokli, kā arī apzināt riskus stabilitātei vidējā termiņā.  

“Laikā, kad pasaules ekonomiku būtiski ietekmē Covid-19 pandēmija, ir svarīgi zināt, vai 
ES ekonomikas un finanšu struktūras pīlāri tiek pareizi īstenoti un ir efektīvi,” sacīja par revīziju 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. “Mūsu revīzijā apsvērsim arī to, 
vai pēcprogrammas uzraudzība ir piemērota, lai to izmantotu kā pašlaik apspriestā ekonomikas 
atveseļošanas fonda uzraudzības instrumentu.” 

Revīzijā, ko plānots pabeigt līdz 2021. gada vidum, īpašu uzmanību pievērsīsim tam, vai:  

- Komisijas darbs sniedza kreditoriem pārliecību par dalībvalstu atmaksas spēju;  
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- Komisija no saviem novērtējumiem/analīzēm izdarīja pienācīgus secinājumus un 
vajadzības gadījumā veica atbilstošus pasākumus, lai ļautu attiecīgajām dalībvalstīm saglabāt 
stabilu ekonomisko un finansiālo stāvokli.  

Ciktāl iespējams, revidenti ņems vērā Covid-19 krīzes ietekmi uz Komisijas PPU ietvaros veikto 
novērtējumu par dalībvalstu publiskajām finansēm un atmaksas spēju. 

Piezīme izdevējiem  

2008. gada ekonomikas un finanšu krīzes tiešā rezultātā tika pieņemti īpaši mehānismi ar mērķi 
sniegt finansiālu palīdzību eurozonas dalībvalstīm — Grieķijas aizdevumu mehānisma nolīgums 
(GAM), Eiropas Finanšu stabilitātes instruments (EFSI), Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms 
(EFSM) un Eiropas stabilizācijas mehānisms (ESM). Dažus gadus vēlāk tika izstrādāti ES tiesību akti 
nolūkā nodrošināt palīdzības programmu uzraudzības sistēmu un pārvaldības struktūru. PPU 
juridiskais pamats ir ietverts tā dēvētajā divu tiesību aktu kopumā, ko veido Regula (ES) 
Nr. 472/2013, kura ir galvenais pēcprogrammas uzraudzības juridiskais pamats, un Regula (ES) 
Nr. 473/2013, kura balstās uz Stabilitātes un izaugsmes paktu (SIP) — Eiropas fiskālās uzraudzības 
sistēmu — un papildina to. 

Šī revīzija papildina mūsu iepriekšējo darbu par finansiālo palīdzību dalībvalstīm un ES ekonomikas 
pārvaldību ar sešu tiesību aktu kopumu un divu tiesību aktu kopumu. Turklāt ERP drīzumā publicēs 
īpašo ziņojumu par Eiropas pusgadu.  

Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā ir dokuments, kurā sniegta informācija par revīzijas 
uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās darbs, un tie 
nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata 
teksts angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.  

Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar  

Claudia Spiti – E-pasts: claudia.spiti@eca.europa.eu - Tālr.: (+352) 4398 45 765 / Mob. tālr.: (+352) 
691 553 547 
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