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Audítori budú skúmať dohľad po skončení programov v členských 
štátoch, ktoré po kríze v roku 2008 dostali finančnú pomoc 

Dohľad Komisie po skončení programov sa týka členských štátov, ktoré ukončili program 
makroekonomických úprav. Cieľom tohto dohľadu je uistiť sa, že majú schopnosť poskytnutú 
finančnú pomoc splatiť. Európsky dvor audítorov začal audit, v rámci ktorého skúma koncepciu, 
vykonávanie a účinnosť dohľadu po skončení programov v piatich členských štátoch (v Írsku, 
Portugalsku, Španielsku, na Cypre a v Grécku), ktoré po finančnej kríze v roku 2008 získali 
finančnú pomoc. V rámci auditu sa preskúma, či Komisia v prípade potreby prijala také 
opatrenia, aby si tieto členské štáty mohli udržať zdravú hospodársku a finančnú situáciu 
a či poskytovala veriteľom uistenie ohľadom schopnosti splácania. 

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa bežne vykonáva štandardný dohľad nad koordináciou politík 
v rámci európskeho semestra. Ak sa však členský štát dostane do vážnych finančných ťažkostí, 
môže požiadať o podporu z programu finančnej pomoci. Po finančnej kríze z roku 2008 tak urobilo 
Írsko, Portugalsko, Španielsko, Cyprus a Grécko.  

Po ukončení programu finančnej pomoci podlieha členský štát dohľadu po skončení programov, 
ktorý prebieha súbežne s európskym semestrom. Jeho účelom je zabezpečiť, aby boli členské štáty 
schopné splatiť poskytnutú finančnú pomoc, a zároveň priebežne hodnotiť ich hospodársku, 
fiškálnu a finančnú situáciu a určiť prípadné riziká z hľadiska strednodobej životaschopnosti.  

„Teraz, keď je globálna ekonomika vážne zasiahnutá pandémiou COVID-19, je dôležité presvedčiť 
sa, či sú piliere hospodárskej a finančnej architektúry EÚ spoľahlivé a účinné“, uviedol Alex 
Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Pri audite 
budeme tiež posudzovať, či je dohľad po skončení programov vhodným monitorovacím 
nástrojom pre fond na obnovu hospodárstva, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje“. 

Audit, ktorý by mal byť dokončený do polovice roka 2021, sa zameria predovšetkým na to, či:  

–  Komisia svojou prácou poskytla veriteľom istotu, pokiaľ ide o schopnosť splácania 
členských štátov,  
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–  Komisia vyvodila náležité závery zo svojich hodnotení/analýz a v prípade potreby prijala 
také opatrenia, aby si príslušné členské štáty mohli udržať zdravú hospodársku a finančnú situáciu,  

Pokiaľ to je možné, audítori zohľadnia dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na to, ako 
Komisia posudzuje verejné financie členských štátov, a na ich schopnosť splácania v rámci dohľadu 
po skončení programov. 

Poznámka pre redaktorov  

Priamym dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy z roku 2008 bolo prijatie špecifických 
mechanizmov na poskytnutie finančnej podpory pre členské štáty eurozóny – dohody o úverovom 
nástroji pre Grécko, Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho finančného 
stabilizačného mechanizmu (EFSM) a Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). O niekoľko 
rokov boli vypracované európske právne predpisy, ktoré pre tieto programy pomoci poskytujú 
rámec dohľadu a riadiacu štruktúru. Právnym základom dohľadu po skončení programov je 
tzv. balík dvoch legislatívnych aktov, a to nariadenia (EÚ) č. 472/2013, ktoré je hlavným právnym 
základom dohľadu po skončení programov, a nariadenia (EÚ) č. 473/2013, ktoré vychádza z Paktu 
o stabilite a raste, čo je európsky rámec pre fiškálny dohľad, a dopĺňa ho. 

Tento audit dopĺňa predchádzajúcu prácu týkajúcu sa finančnej pomoci členským štátom a správy 
hospodárskych záležitostí EÚ v rámci balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch 
legislatívnych aktov. EDA okrem toho onedlho vydá osobitnú správu týkajúcu sa priamo 
európskeho semestra.  

Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o aktuálnej 
audítorskej úlohe. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci a nemali by 
sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového 
dokumentu k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu.  

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom  

Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45765/ Mobil: (+352) 691 553 547 
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