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Luksemburg, 20 sierpnia 2020 r. 

Kontrolerzy zbadają nadzór poprogramowy dotyczący państw 
członkowskich, które otrzymały pomoc finansową po kryzysie 
z 2008 r. 

Nadzorem poprogramowym sprawowanym przez Komisję objęte są państwa członkowskie, 
które kończą udział w programie dostosowawczym. Nadzór ten ma zagwarantować, że będą one 
zdolne spłacić otrzymaną pomoc finansową. Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął prace 
kontrolne, w ramach których zamierza zbadać koncepcję, wdrożenie i skuteczność procesu 
nadzoru poprogramowego w odniesieniu do pięciu państw członkowskich (Irlandia, Portugalia, 
Hiszpania, Cypr i Grecja), które otrzymały wsparcie finansowe po kryzysie z 2008 r. Kontrolerzy 
Trybunału sprawdzą, czy Komisja w razie potrzeby podjęła odpowiednie działania, które 
pozwoliły państwom członkowskim utrzymać stabilną sytuację gospodarczą i finansową, oraz czy 
zapewniła wierzycielom odpowiednie gwarancje, jeśli chodzi o zdolność do spłaty 
wierzytelności. 

Wszystkie państwa członkowskie są z reguły objęte standardowym nadzorem w zakresie 
koordynacji polityki w ramach europejskiego semestru. Jeśli jednak państwo członkowskie boryka 
się z poważnymi trudnościami finansowymi, może zwrócić się o wsparcie z programu pomocy 
finansowej. Po kryzysie finansowym z 2008 r. o takie wsparcie zawnioskowały Irlandia, Portugalia, 
Cypr i Grecja.  

W momencie zakończenia realizacji programu pomocy finansowej państwo członkowskie zostaje 
objęte nadzorem poprogramowym, przy czym nadzór ten jest realizowany równolegle do 
europejskiego semestru. Nadzór poprogramowy ma zagwarantować, że państwo będzie w stanie 
spłacić otrzymaną pomoc finansową, a jednocześnie zapewnia ciągłą ocenę sytuacji gospodarczej, 
budżetowej i finansowej danego państwa i wykrywanie czynników zagrażających jego stabilności 
ekonomicznej w perspektywie średnioterminowej.  

– Obecnie, gdy światowa gospodarka zmaga się z poważnymi skutkami pandemii COVID-19, 
należy poświęcić szczególną uwagę sprawdzeniu, czy unijne mechanizmy gospodarcze 
i finansowe są skuteczne i oparte na solidnych podstawach – powiedział Alex Brenninkmeijer, 
członek Trybunału odpowiedzialny za przedmiotową kontrolę. – W ramach prowadzonej kontroli 
Trybunał oceni również, na ile nadzór poprogramowy byłby adekwatny jako narzędzie 
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monitorowania w ramach funduszu odbudowy gospodarczej, będącego obecnie przedmiotem 
dyskusji. 

Kontrola – której zakończenie planuje się na połowę 2021 r. – będzie dotyczyła przede wszystkim 
tego, czy:  

– działania Komisji zapewniły wierzycielom gwarancje w odniesieniu do zdolności spłaty 
wierzytelności przez państwa członkowskie;  

– Komisja wyciągnęła odpowiednie wnioski z przeprowadzonych ocen i analiz oraz podjęła 
w razie potrzeby stosowne działania, tak aby umożliwić państwom członkowskim utrzymanie 
stabilnej sytuacji gospodarczej i finansowej.  

W miarę możliwość kontrolerzy uwzględnią ponadto w prowadzonych pracach wpływ kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19 na przeprowadzoną przez Komisję w ramach nadzoru 
poprogramowego ocenę finansów publicznych poszczególnych państw członkowskich oraz 
zdolności tych państw do spłaty wierzytelności. 

Informacje dla redaktorów  

Bezpośrednim skutkiem kryzysu gospodarczego i finansowego z 2008 r. było przyjęcie określonych 
mechanizmów, które miały zapewnić pomoc finansową państwom członkowskim należącym do 
strefy euro: umowa pożyczki z Grecją (GLF), Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF), 
europejski mechanizm stabilizacji finansowej (EFSM) oraz Europejski Mechanizm Stabilności (ESM). 
Przepisy UE regulujące ramy nadzoru i struktury zarządcze w odniesieniu do programów pomocy 
opracowano kilka lat później. Podstawę prawną nadzoru poprogramowego zawarto w tzw. 
dwupaku, na który składają się rozporządzenie (UE) nr 472/2013, które zapewnia główną 
podstawę prawną dla nadzoru poprogramowego, a także rozporządzenie (UE) nr 473/2013, 
stanowiące przedłużenie i uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu, w którym określono 
europejskie ramy nadzoru budżetowego. 

Przedmiotowa kontrola jest kontynuacją wcześniejszych prac Trybunału dotyczących pomocy 
finansowej na rzecz państw członkowskich oraz zarządzania gospodarczego w UE w ramach 
przepisów sześciopaku i dwupaku. Ponadto Trybunał opublikuje wkrótce sprawozdanie specjalne 
dotyczące europejskiego semestru.  

W opublikowanym dziś wprowadzeniu do kontroli przedstawiono informacje na temat trwającego 
zadania kontrolnego. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych 
i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny 
jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu.  

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli  

Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 4398 45765 / tel. kom.: (+352) 
691 551 502 
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