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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 20. avgusta 2020 

Revizorji bodo preučili poprogramski nadzor za države članice, ki 
so prejele finančno pomoč po krizi leta 2008 

Poprogramski nadzor, ki ga izvaja Komisija, se uporablja za države članice, ki so zaključile 
program prilagoditve, njegov namen pa je zagotoviti, da so te države zmožne odplačati 
zagotovljeno finančno pomoč. Evropsko računsko sodišče je začelo izvajati revizijo, v okviru 
katere bo preučilo zasnovo, izvajanje in uspešnost poprogramskega nadzora za pet držav članic 
(Irsko, Portugalsko, Španijo, Ciper in Grčijo), ki so prejele finančno podporo po finančni krizi 
leta 2008. Z revizijo se bo preučilo, ali je Komisija, kadar je bilo potrebno, sprejela ustrezne 
ukrepe, da bi tem državam članicam omogočila ohranitev trdnega gospodarskega in finančnega 
položaja, ter ali je upnikom dala zagotovilo glede zmožnosti odplačevanja. 

Običajno se za vse države članice EU izvaja standardni nadzor za usklajevanje politik v okviru 
evropskega semestra. Če pa ima država članica resne finančne težave, lahko zaprosi za program 
finančne pomoči. Po finančni krizi leta 2008 so to naredili Irska, Portugalska, Španija, Ciper in Grčija.  

Ko je program finančne podpore zaključen, pride država članica pod poprogramski nadzor, ki se 
izvaja vzporedno z evropskim semestrom. Njegov cilj je zagotoviti, da je država članica zmožna 
odplačati dodeljeno finančno pomoč, pri čemer se stalno ocenjujejo njene ekonomske, fiskalne in 
finančne razmere ter ugotavljajo morebitna tveganja za srednjeročno vzdržnost.  

„Zdaj ko je svetovno gospodarstvo močno prizadela pandemija COVID-19, je pomembno vedeti, 
ali so stebri gospodarske in finančne arhitekture EU trdni in uspešni,“ je povedal član Evropskega 
računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je odgovoren za revizijo. „Z revizijo Sodišča se bo 
obravnavala tudi primernost poprogramskega nadzora kot orodja za spremljanje sklada za 
gospodarsko okrevanje, o katerem trenutno potekajo razprave”. 

Z revizijo, ki naj bi bila zaključena do sredine leta 2021, bo preučeno zlasti, ali:  

– so z delom, ki ga je opravila Komisija, upniki dobili zagotovilo o zmožnosti držav članic za 
odplačilo pomoči,  
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– je Komisija na podlagi svojih ocen/analiz pripravila ustrezne zaključke in sprejela ustrezne 
ukrepe, kadar je bilo potrebno, da bi zadevnim državam članicam omogočila ohranitev trdnega 
gospodarskega in finančnega položaja.  

Revizorji bodo, kolikor bo to mogoče, upoštevali učinek krize zaradi COVID-19 na oceno javnih 
financ držav članic in njihove zmožnosti odplačevanja v okviru poprogramskega nadzora, ki jo je 
opravila Komisija. 

Pojasnilo za urednike  

Kot neposredna posledica gospodarske in finančne krize leta 2008 so bili sprejeti posebni 
mehanizmi za zagotavljanje finančne podpore državam članicam euroobmočja, in sicer sporazum 
o instrumentu posojil za Grčijo, evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem 
za finančno stabilizacijo in evropski mehanizem za stabilnost. Zakonodaja EU za zagotovitev 
nadzornega okvira in strukture upravljanja za programe pomoči je bila pripravljena nekaj let 
pozneje. Pravna podlaga za poprogramski nadzor je vključena v tako imenovani dvojček, ki ga 
sestavljata Uredba (EU) št. 472/2013, ki je glavna pravna podlaga za poprogramski nadzor, in 
Uredba (EU) št. 473/2013, ki nadgrajuje in dopolnjuje Pakt za stabilnost in rast, tj. evropski okvir 
za fiskalni nadzor. 

Ta revizija dopolnjuje prejšnje delo Sodišča v zvezi s finančno pomočjo državam članicam in 
ekonomskim upravljanjem EU v okviru šesterčka in dvojčka. Poleg tega bo Sodišče kmalu objavilo 
posebno poročilo o evropskem semestru.  

V danes objavljenem napovedniku revizije so informacije o potekajoči revizijski nalogi. Napovedniki 
revizij temeljijo na pripravljalnem delu, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki 
ali priporočila. Celoten napovednik revizije v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.  

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
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