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Santrauka 
I 2010–2013 m. laikotarpiu penkios euro zonos valstybės narės (Airija, Graikija, 
Ispanija, Kipras ir Portugalija), kurios 2008–2009 m. stipriai nukentėjo nuo finansų 
krizės ir paskesnės valstybių skolos krizės, pagal įvairius mechanizmus, iš dalies 
finansuojamus ES biudžeto lėšomis, gavo finansinę pagalbą (468,2 milijardo eurų). 
Pagalba buvo teikiama Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės, Europos 
finansinio stabilumo fondo, Europos stabilizavimo mechanizmo lėšomis, ją taip pat 
teikė pavienės valstybės narės (kaip dvišales paskolas) ir Tarptautinis valiutos fondas. 

II 2013 m. ES priėmė reglamentą, kuriame nustatyta Komisijos vykdomos euro zonos 
valstybių narių, turinčių didelių finansinių sunkumų, priežiūros tvarka. Ji taikoma 
valstybėms narėms, kurių sunkumai gali turėti neigiamą persiduodantį poveikį kitoms 
euro zonos valstybėms narėms, ir valstybėms narėms, kurios prašo finansinės pagalbos 
arba ją gauna. Reglamente nustatyta, kad valstybėms narėms, pasitraukiančioms iš 
makroekonominio koregavimo programos, taikoma priežiūra po programos 
įgyvendinimo arba net griežtesnė priežiūra. Taip siekiama užtikrinti, kad atitinkamos 
šalys toliau tvirtai judėtų tinkama linkme, tiek pačių valstybių narių, tiek skolintojų 
naudai. 

III Siekdami informuoti politikos formuotojus ir suinteresuotuosius subjektus apie 
priežiūros vykdymą, tikrinome, ar priežiūros po programos įgyvendinimo veikla buvo 
tinkama struktūros, įgyvendinimo ir poveikio požiūriu. Šio darbo rezultatai galėtų 
prisidėti prie šiuo metu vykdomos ekonomikos valdymo tvarkos ekonominėje ir pinigų 
sąjungoje peržiūros. Jais galėtų būti remiamasi svarstant koncepciją dėl galimo 
priežiūros mechanizmo, susijusio su paskolų, kurios bus teikiamos pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, skirtą padėti nuo COVID-19 pandemijos 
nukentėjusioms valstybėms narėms, grąžinimu. Audito metu nagrinėtas laikotarpis nuo 
to momento, kai Komisija pradėjo vykdyti penkių atitinkamų valstybių narių priežiūrą, 
iki 2020 m. pabaigos. 

IV Bendra mūsų išvada yra ta, kad Komisijos priežiūra valstybėms narėms baigiant 
makroekonominio koregavimo programą buvo tinkama. Tačiau efektyvumas nėra 
visiškai užtikrinamas, nes reglamente nustatyti tikslai nėra aiškūs, o įgyvendinimas nėra 
pakankamai racionalizuotas ir tikslingas. 

V Nagrinėdami struktūrą, nustatėme, kad, kalbant apie finansinių priemonių, iš kurių 
ne visos reguliuojamos pagal ES teisę arba finansuojamos iš ES biudžeto, sąrangą, 
Komisijos ir pagal Europos stabilumo mechanizmą vykdomos priežiūros veikla iš dalies 
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sutampa. Be to, kadangi teisiniame pagrinde priežiūros po programos įgyvendinimo 
veiklos tikslai suformuluoti bendrais bruožais, Komisijos darbas, kurį ji atliko per 
Europos semestrą, praktiškai dubliavosi su kitų ES įstaigų atliekamu darbu pagal 
Bendrą priežiūros mechanizmą arba bendrą pertvarkymo mechanizmą. 

VI Šiuo metu teisiniame pagrinde nenumatytos lankstumo nuostatos dėl priežiūros 
laiko: net jeigu Komisija skolos grąžinimo riziką vertina kaip mažą, ji negali sustabdyti 
vykdomos priežiūros arba nustatyti, kad ataskaitos būtų teikiamos rečiau. Komisija 
privalo du kartus per metus teikti ataskaitas (arba kas ketvirtį, jei vykdoma griežtesnė 
priežiūra), todėl ji peržiūros vizitus į valstybes nares rengė tokiu pat dažnumu, 
nepaisant to, kad tokiais vizitais nebūtinai sukuriama pridėtinė vertė. Iš tiesų 
nustatėme, kad paskesnės ataskaitos kartojosi. 

VII Komisijos analizė buvo kokybiška. Vis dėlto nustatėme, kad priežiūros po 
programos įgyvendinimo ataskaitose taip pat buvo pateiktas reformų, dėl kurių nebuvo 
sutarta pagal programą, įvertinimas ir jose nepakankamai dėmesio buvo skirta 
valstybės narės pajėgumui grąžinti skolą. Visų pirma, informacija apie skolos grąžinimą, 
jei ji pateikta, buvo padrikai išdėstyta įvairiose ataskaitose, o pajėgumo grąžinti skolą 
rizikos analizėje buvo trūkumų. 

VIII Atsižvelgiant į paskatų ir (arba) griežtų vykdymo užtikrinimo priemonių trūkumą, 
taip pat į daugybę veiksnių, darančių įtaką valstybės narės būtinų reformų 
įgyvendinimui, nėra jokių kitų įrodymų, kad Komisijos vykdoma priežiūra turėjo 
reikšmingą poveikį reformos įgyvendinimo skatinimui ir kreditorių patikinimui. Vis 
dėlto, valstybių narių atstovų vertinimu, priežiūra buvo naudinga skatinant dialogą ir 
užtikrinant, kad jų šalys judėtų tinkama linkme. 

IX Remdamiesi šiomis išvadomis, Komisijai rekomenduojame: 

— integruoti savo įvairią priežiūros veiklą; 

— racionalizuoti procedūras ir suteikti daugiau lankstumo; 

— pagerinti sąveiką su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. 
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Įvadas 

Pagrindiniai faktai 

01 2008 m. Europą sukrėtusi ekonomikos ir finansų krizė sukėlė Europos valstybių 
skolos krizę. Ji per ES valstybes nares nuvilnijo dviem bangomis. 2008–2009 m. nuo jos 
nukentėjo euro zonai nepriklausančios šalys, o 2010 m. ji išplito ir euro zonoje. Trys 
euro zonai nepriklausančios valstybės narės siekė gauti finansinę pagalbą pagal ES 
mokėjimų balanso mechanizmą1: Vengrija 2008 m. ir Rumunija bei Latvija 2009 m. 

02 2010 m. Graikija buvo pirmoji euro zonos valstybė narė, kuri kreipėsi dėl 
finansinės pagalbos, vėliau 2010 m. kreipėsi Airija, 2011 m. – Portugalija, 2012 m. – 
Ispanija ir 2013 m. – Kipras. Kadangi Mokėjimų balanso mechanizmas buvo taikomas 
tik euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms, pamažu buvo parengti konkretūs 
mechanizmai finansinei paramai euro zonos valstybėms narėms teikti. Šie 
mechanizmai apėmė dvišales paskolas, pavyzdžiui, Susitarimą dėl Graikijos paskolų 
priemonės, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę2, Europos finansinio 
stabilumo fondą ir Europos stabilumo mechanizmą (ESM). Pagal šiuos mechanizmus 
teikiamas paskolas dažnai papildė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) teikiamos 
paskolos. 1 diagramoje pagal finansavimo šaltinius parodyta penkioms valstybėms 
narėms suteikta finansinė pagalba (iš viso 468,2 milijardo eurų). 

                                                      
1 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios 

vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo 
(OL L 53, 2002 2 23, p. 1–3). 

2 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos 
finansinės padėties stabilizavimo priemonė (OL L 118, 2010 5 12, p. 1–4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32010R0407
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1 diagrama. Suteikta finansinė pagalba pagal finansavimo šaltinius 
(milijardais eurų) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos, ESM ir TVF programų duomenimis. 

03 Kadangi šie įvairūs mechanizmai buvo patvirtinti per labai trumpą laiką, nuo pat 
pradžių nebuvo nustatyta ES priežiūros sistema, kuria būtų siekiama patikinti 
skolintojus (t. y. valstybes nares ir mokesčių mokėtojus) dėl šalies finansinio stabilumo, 
taip išvengiant persiduodančio poveikio. Siekiant pašalinti šią spragą, 2013 m. gegužės 
mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 472/20133, kuriuo 
nustatoma euro zonos valstybių narių, turinčių didelių finansinių sunkumų arba 
gaunančių finansinę pagalbą, priežiūros tvarka. Šiame reglamente nustatyta trijų rūšių 
priežiūra: 

— griežtesnė priežiūra, 

— pagal programą vykdoma priežiūra ir 

— priežiūra po programos įgyvendinimo (PPĮ). 

                                                      
3 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 472/2013 dėl 

euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms 
tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 27, 
p. 1–10). 
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04 Visoms ES valstybėms narėms taikoma standartinė ekonominė ir biudžeto 
priežiūra pagal Europos semestrą. Europos semestras buvo nustatytas 2010 m. siekiant 
stebėti ir koordinuoti valstybių narių ekonominę ir fiskalinę politiką. Komisija kasmet 
atlieka išsamią kiekvienos šalies biudžeto, makroekonominių ir struktūrinių reformų 
planų analizę. Paskui ji pateikia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, apimančias 
ateinančių 12–18 mėnesių laikotarpį, kurias turi patvirtinti Europos Vadovų Taryba. 

05 Jeigu valstybė narė susiduria su dideliais sunkumais, susijusiais su jos finansiniu 
stabilumu arba viešųjų finansų tvarumu, arba yra rizika, kad tokių sunkumų gali kilti, ir 
šie sunkumai gali turėti neigiamą persiduodantį poveikį kitoms euro zonos valstybėms 
narėms, Komisija jai gali taikyti griežtesnę priežiūrą, kuri papildo standartinę priežiūrą. 
Kas šešis mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą. Jeigu 
padėtis pablogėja, valstybė narė gali kreiptis dėl makroekonominio koregavimo 
programos. 

06 Valstybės narės, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, 
paprastai nėra stebimos ir vertinamos pagal Europos semestrą (kaip buvo Airijos, 
Graikijos, Kipro ir Portugalijos atveju). Vietoj to taikoma griežtesnės rūšies priežiūra, 
t. y. priežiūra pagal programą. Tačiau, jeigu makroekonominio koregavimo programa 
nėra išsami (t. y. susijusi tik su tam tikrais šalies ekonomikos aspektais), Europos 
semestras vis tiek gali būti taikomas programoje neaptartoms sritims. Vienas iš 
pavyzdžių – Ispanija, kurios programa buvo skirta tik finansų sektoriui. 

07 Makroekonominio koregavimo programą baigiančiai valstybei narei taikoma PPĮ, 
kuri įgyvendinama kartu su Europos semestru. Reglamente (ES) Nr. 472/2013 
nustatyta, kad Komisija turi įvertinti valstybės narės, kuriai taikoma PPĮ, ekonominę, 
fiskalinę ir finansinę padėtį ir prireikus pateikti Tarybai pasiūlymą dėl rekomendacijos 
imtis taisomųjų priemonių. Dabar PPĮ taikoma Kiprui, Airijai, Portugalijai ir Ispanijai. 

08 Jeigu prieš makroekonominio koregavimo programos laikotarpio pabaigą Komisija 
įvertina, kad rizika finansiniam stabilumui tebekyla ir gali turėti neigiamą persiduodantį 
poveikį kitoms euro zonos valstybėms narėms, ji gali nuspręsti valstybei narei vietoj PPĮ 
taikyti griežtesnę priežiūrą. Taip yra Graikijos atveju. 2 diagramoje apibendrinama 
įvairių rūšių priežiūra ES. 
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2 diagrama. Valstybių narių ekonominė ir biudžeto priežiūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

09 Trumpiausias PPĮ priežiūros laikotarpis, taikomas baigiant makroekonominio 
koregavimo programą, yra laikas, reikalingas 75 % vertės Europos paskoloms grąžinti. 
3 diagramoje parodyta atitinkamų penkių valstybių narių gautos Europos finansinės 
pagalbos suma ir paskolų grąžinimo tvarkaraščiai. Trumpiausias priežiūros pagal PPĮ 
laikotarpis svyruoja nuo 12 metų (Ispanija) iki 41 metų (Graikija). Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, gali pratęsti trukmę, jei finansiniam stabilumui ar fiskaliniam 
tvarumui toliau kyla rizika.  
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3 diagrama. Paskolų grąžinimo tvarkaraštis pagal makroekonominio 
koregavimo programas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos programų dokumentais ir duomenų baze AMECO. 

10 Komisija skelbia bendrą ex post vertinimą, kad įvertintų koregavimo programas, ir 
paprastai tai daro praėjus dvejiems trejiems metams po pasitraukimo iš programos. 
Taip siekiama padaryti atitinkamas išvadas, kuriomis būtų galima remtis politinėse 
diskusijose ir ateityje tobulinant politikos formavimą, rengiant ir įgyvendinant 
koregavimo programas. Nors Airijos, Portugalijos, Ispanijos ir Kipro ataskaitos jau yra 
paskelbtos4, Graikijos ataskaita rengiama ir turėtų būti paskelbta iki 2021 m. pabaigos. 

                                                      
4 Ekonominio koregavimo programos ex post vertinimas, Airija 2010–2013 m., Institucinis 

dokumentas Nr. 004, 2015 m. liepos mėn. Pagalbos finansų sektoriui programos ex post 
vertinimas, Ispanija 2012–2014 m., Institucinis dokumentas Nr. 019, 2016 m. sausio mėn. 
Ekonominio koregavimo programos ex post vertinimas, Portugalija 2011–2014 m., 
Institucinis dokumentas Nr. 040, 2016 m. lapkričio mėn. Ekonominio koregavimo programos 
ex post vertinimas, Kipras 2013–2016 m., Institucinis dokumentas Nr. 114, 2019 m. spalio 
mėn. 
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Funkcijos ir atsakomybė 

11 Komisija yra atsakinga už programą baigiančių valstybių narių priežiūrą ir privalo 
du kartus per metus savo vertinimus pateikti Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
finansų komitetui (EFK) ir valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Šiuo tikslu 
Komisija naudojasi įvairiais turimais ištekliais: 

— ji nuolat rengia peržiūros vizitus į tas valstybes nares, kurioms taikoma priežiūra; 

— ji gali prašyti valstybių narių pateikti konkrečią informaciją (pavyzdžiui, apie 
biudžeto vykdymą ir jų finansų sistemų tobulinimą); 

— ji gali prašyti valstybės narės, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, atlikti 
testavimus nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizes, siekiant įvertinti 
finansų sektoriaus atsparumą; 

— ji gali prašyti valstybių narių įvertinti savo pajėgumus prižiūrėti finansų sektorių. 

12 ESM – euro zonos valstybių narių 2012 m. sukurta tarptautinė finansų įstaiga – 
yra pagrindinis su stabilumu susijusios paramos teikėjas euro zonos valstybėms 
narėms, turinčioms didelių finansinių problemų arba susiduriančioms su tokių 
problemų rizika. Europos finansinio stabilumo fondas nebeteikia jokios finansinės 
pagalbos, nes šią užduotį dabar atlieka tik ESM. ESM stebi valstybes nares, siekdamas 
užtikrinti, kad būtų laiku gautos visos grąžintinos sumos. 

13 Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali rekomenduoti valstybei narei, kuriai 
taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, imtis taisomųjų priemonių. Ji taip pat 
gali valstybėms narėms, kurioms taikoma griežtesnė priežiūra, teikti rekomendacijas 
dėl taisomųjų priemonių, jeigu Komisija prieina prie išvados, kad valstybių narių 
finansinė ir ekonominė padėtis turi didelį neigiamą poveikį euro zonos arba jos 
valstybių narių finansiniam stabilumui. 

14 Europos Centrinis Bankas (ECB) ir atitinkamos Europos priežiūros institucijos, kai 
tinkama, dalyvauja į valstybę narę rengiamuose peržiūros vizituose, stebi finansų 
sistemos pokyčius ir vykdo testavimų nepalankiausiomis sąlygomis ir jautrumo analizių 
priežiūrą (žr. 11 dalį). ECB (arba, kai tinkama, atitinkamos priežiūros institucijos), 
atlikdamas konkretų tarpusavio vertinimą, taip pat nuolat įvertina valstybės narės 
pajėgumus prižiūrėti savo finansų sektorių. 

15 Atitinkamos valstybės narės privalo teikti informaciją ir paprašytos atlikti 
papildomus veiksmus. Valstybių narių, kurioms taikoma griežtesnė priežiūra, 
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nacionaliniai parlamentai gali dalyvauti ekonominiame dialoge su Komisijos, ECB ir TVF 
atstovais. Valstybė narė privalo įgyvendinti priemones, dėl kurių susitarta pagal 
makroekonominio koregavimo programą, ir bet kokias taisomąsias priemones, kurios 
buvo rekomenduotos pagal priežiūros procedūrą (žr. 13 dalį). 

16 TVF, nors ir nedalyvauja Komisijai atliekant priežiūrą, taip pat atlieka savo 
priežiūrą po programos įgyvendinimo tais atvejais, kai jis teikė lėšas pagal 
makroekonominio koregavimo programą. Šiomis aplinkybėmis rengiami vizitai 
paprastai koordinuojami su Komisijos peržiūros vizitais. 
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Audito apimtis ir metodas 
17 Keletą ekonomikos valdymo aspektų jau esame nagrinėję penkiose specialiosiose 
ataskaitose, paskelbtose 2016–2020 m.5 Šioje ataskaitoje siekiama aptarti Komisijos 
priežiūros po programos įgyvendinimo veiklos tinkamumą. Ji gali būti naudinga 
aptariant i) galimo priežiūros mechanizmo struktūrą6, atsižvelgiant į paskolas, kurios 
bus teikiamos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę7, ir 
ii) Komisijos neseniai inicijuotą ekonomikos valdymo peržiūrą (dabartinės ekonominės 
ir fiskalinės priežiūros sistemos veiksmingumo vertinimas). Šiuo tikslu vertinome, ar: 

a) veiklos po programos įgyvendinimo struktūra buvo tinkama; 

b) Komisija gerai įgyvendino savo priežiūros veiklą; 

c) priežiūra padarytas tam tikras poveikis. 

18 Dėl visų penkių finansinę paramą gavusių valstybių narių, t. y. Airijos, Graikijos, 
Ispanijos, Kipro ir Portugalijos, nagrinėjome Komisijos priežiūros veiklą, vykdytą nuo to 
momento, kai šios valstybės narės pasitraukė iš atitinkamos makroekonominio 
koregavimo programos, iki 2020 m. pabaigos. 

19 Atlikdami auditą, nagrinėjome Komisijos turimus dokumentus. Apklausėme 
Komisijos, visų penkių valstybių narių atitinkamų nacionalinių institucijų (visų pirma 
finansų ministerijų ir centrinių bankų) darbuotojus, taip pat ESM ir TVF darbuotojus. 
Lygindami PPĮ ir Europos semestro ataskaitas ir vertindami jų pasikartojimo mastą, 
naudojome dirbtinio intelekto priemonę. Galiausiai atlikome 27 EFK iždo narių 

                                                      
5 Specialioji ataskaita Nr. 10/2016 „Būtina toliau daryti pažangą, siekiant užtikrinti veiksmingą 

perviršinio deficito procedūros vykdymą“; Specialioji ataskaita Nr. 03/18 
„Makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) auditas“; Specialioji ataskaita Nr. 18/2018 
„Ar įgyvendintas pagrindinis prevencinės Stabilumo ir augimo pakto dalies tikslas?“; 
Specialioji ataskaita Nr. 22/2019 „ES reikalavimai nacionalinėms biudžeto sistemoms. Reikia 
dar labiau juos griežtinti ir atidžiau stebėti jų įgyvendinimą“ ir Specialioji ataskaita 
Nr. 16/2020 „Europos semestras – konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nagrinėjami 
svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau įgyvendinti“ (www.eca.europa.eu). 

6 Apžvalga Nr. 6/2020 „ES ekonominės politikos atsako į COVID-19 krizę rizikos, iššūkiai ir 
galimybės“, 88 dalis (www.eca.europa.eu). 

7 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo 
nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, OL L 57, 2021 2 18, 
p. 17–75. 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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apklausą (dalyvavimo rodiklis: 85 %), kad išsiaiškintume, kokios yra jų įžvalgos ir 
nuomonės dėl šios priežiūros struktūros, Komisijos vykdomo jos įgyvendinimo ir 
galiausiai veiksmingumo. 
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Pastabos 

Struktūra lėmė dubliavimąsi Europos lygmeniu ir jai trūko 
aiškumo bei lankstumo 

20 Makroekonominio koregavimo programos sudarytos taip, kad jose dalyvauja 
keletas suinteresuotųjų subjektų (žr. 02 ir 11–16 dalis), kuriems visiems yra svarbu, kad 
valstybė narė toliau judėtų tinkama linkme, naudinga pačiai valstybei narei ir jos 
skolintojams, taip užtikrinant jos pajėgumus grąžinti skolą. 

21 Siekdami įvertinti, ar priežiūros po programos įgyvendinimo veiklos struktūra 
buvo tinkama, tikrinome, ar: 

a) ES priežiūros struktūroje atsižvelgta į ESM stebėsenos veiklą; 

b) priežiūros procedūros tikslai buvo aiškūs, o įgyvendinimo nuostatos – tinkamos. 

Komisijos ir ESM veiklos dubliavimasis 

22 ES biudžetas nėra pagrindinis lėšų penkioms aptariamoms valstybėms narėms 
šaltinis. Iš visos finansinės paramos (468,2 milijardo eurų) TVF skyrė 81,6 milijardo 
eurų, o valstybės narės – 386,6 milijardo eurų pagal įvairius 02 dalyje ir 1 diagramoje 
aprašytus mechanizmus. 

23 ES biudžetas naudojamas tik suteikiant finansinę pagalbą pagal Europos 
finansinės padėties stabilizavimo priemonę, nes taip sudaromos galimybės Komisijai 
skolintis finansų rinkose Sąjungos vardu, taikant numatomą ES biudžeto garantiją, kad 
būtų galima teikti finansinę pagalbą. Iki šiol pagal Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonę suteikta 12,1 % visos Europos pagalbos sumos (t. y. 
46,8 milijardo eurų iš 386,6 milijardo eurų) ir tik dviem iš penkių šalių, būtent Airijai ir 
Portugalijai. Tačiau dėl daugumos dvišalių paskolų, kurias suteikė euro zonos valstybės 
narės (t. y. Graikijos paskolų priemonė, kuri sudaro 52,9 milijardo eurų), Komisijai buvo 
pavesta užduotis koordinuoti ir administruoti sutelktas dvišales paskolas, net jeigu ES 
biudžetas nenaudojamas. 

24 Didžioji Europos finansinės pagalbos dalis (73 %) skirta iš ESM (107,5 milijardo 
eurų) ir jo pirmtako Europos finansinio stabilumo fondo (174,6 milijardo eurų) lėšų. Tai 
yra tarpvyriausybiniai finansavimo mechanizmai, kuriems neskiriamos ES biudžeto 
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lėšos. Pagal ESM, kaip konkrečiai nustatyta ESM sutartyje, sukurta išankstinio 
perspėjimo sistema, padedanti nustatyti skolų grąžinimo rizikas ir sudaryti sąlygas imtis 
taisomųjų veiksmų. Ši sistema taip pat taikoma Europos finansinio stabilumo fondo 
teikiamoms paskoloms. Ji taikoma nuo makroekonominio koregavimo programos 
pradžios iki visiško paskolų grąžinimo. 

25 Priežiūros po programos įgyvendinimo veikla vykdoma visose valstybėse narėse, 
kurios baigia makroekonominio koregavimo programą, nepriklausomai nuo to, ar 
naudojamas ES biudžeto finansavimas. Dėl skirtingų finansavimo šaltinių ir taikomų 
teisinių sistemų, Komisijos ir ESM stebėsenos veikla, nors ir iš dalies, bet aiškiai 
dubliuojasi: 

— ESM stebėsena iš dalies taikoma paskoloms, kurias prižiūri Komisija: kitaip nei 
ESM, Komisija prižiūri dvišales paskolas ir Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonės paskolas; 

— Komisija iš dalies analizuoja tą patį laikotarpį kaip ir ESM: ESM skolos grąžinimo 
rizikos stebėsena trunka ilgiau – iki visiško skolos grąžinimo. 

26 2018 m. balandžio mėn. Komisija ir ESM pasirašė susitarimo memorandumą (SM), 
kuriuo įsipareigojo i) derinti savo vizitus į valstybes nares, kad būtų užkirstas kelias 
dubliavimuisi ir sumažinta valstybėms narėms tenkanti našta; ii) nustatyti keitimosi 
informacija tvarką ir sudaryti sąlygas abipusei prieigai prie duomenų. Nustatėme, kad 
Komisija dalijasi su ESM per vizitus surinkta informacija. ESM, kuris priklauso nuo 
Komisijos indėlio, atsižvelgiant į jos funkcijas, nustatytas ES sutartyse, naudoja surinktą 
informaciją pats vertindamas valstybių narių skolų grąžinimo pajėgumus. Komisijos 
vertinimai yra viešai prieinami, tačiau to negalima pasakyti apie ESM vertinimus. 

27 Nepaisant susitarimo memorandumo, Komisija sistemiškai neprašė, kad jai būtų 
siunčiama ESM ataskaitų kopija. Pažymime, kad dėl mūsų atlikto audito Komisija dabar 
sistemiškai prašo jai siųsti ESM ataskaitas ir ji jas gauna. 

Reglamento tikslai yra neaiškūs, o kai kurios įgyvendinimo nuostatos per 
griežtos 

28 Analizavome Reglamento (ES) Nr. 472/2013 nuostatų tinkamumą, atsižvelgiant į 
tikslus, taip pat į įgyvendinimo sąlygas, t. y. trukmę, ataskaitų teikimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemones. 
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29 Reglamente PPĮ tikslai apibrėžti vartojant bendras sąvokas (žr. 07 dalį). Todėl savo 
vidaus vadove dėl euro zonos makroekonominio koregavimo programų Komisija 
išsamiau apibūdino taikymo sritį. Yra vertinama: 

— atitiktis įsipareigojimams arba politinėms priemonėms, dėl kurių susitarta pagal 
programą, ir politinėms rekomendacijoms, susijusioms su konkrečioms šalims 
skirtomis rekomendacijomis (KŠSR); 

— valstybių narių ekonominė, fiskalinė ir finansinė padėtis ir šiomis aplinkybėmis tai, 
ar valstybė narė nevykdo nepatikimos politikos, kuri galėtų pabloginti padėtį; 

— valstybės narės pajėgumai tvarkyti savo skolą. 

30 Kalbant apie pirmąjį tikslą, politinių priemonių, dėl kurių susitarta pagal 
programą, vertinimas suėjus programos terminui yra svarbi užduotis. Tai turėtų 
užtikrinti, kad įsipareigojimai yra įgyvendinti, ir užkirsti kelią pagal programą 
įgyvendintų reformų neveiksmingumui. Tikimasi, kad šio vertinimo palaipsniui bus 
atsisakyta. 

31 Tačiau KŠSR įgyvendinimo vertinimas pagal PPĮ viršija tai, kas nustatyta 
reglamentu, ir iš dalies sutampa su Komisijos pagal Europos semestrą vykdoma veikla, 
kai šio vertinimo užbaigimas yra metinių šalies ataskaitų dalis. Be to, atsakomybės 
sritys Komisijos viduje yra atskirtos: Ekonomikos ir finansų reikalų GD yra atsakingas už 
PPĮ, o Generalinis sekretoriatas – už Europos semestrą. 

32 Antrasis tikslas yra vienintelis aiškiai paminėtas reglamente. Jis yra susijęs su 
darbo pagal Europos semestrą dubliavimosi rizika, kai kiekvienais metais Komisija jau ir 
taip parengia išsamią kiekvienos valstybės narės makroekonominės padėties, 
struktūrinių reformų ir biudžeto planų analizę ir priima KŠSR. Be to, per Europos 
semestrą taip pat taikoma makroekonominio disbalanso procedūra, kuria siekiama 
užkirsti tokiems disbalansams kelią ir juos ištaisyti šiuo tikslu skatinant įgyvendinti 
patikimą politiką. 

33 Atsižvelgdami į pagal Europos semestrą atliekamą reformų vertinimą, 
tikėtumėmės, kad trečiasis valstybės narės skolos tvarkymo pajėgumų vertinimo tikslas 
bus pagrindinis PPĮ elementas, nors apie tai reglamente aiškiai neužsimenama. 
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Atkreipėme dėmesį į tai, kad Komisijos leidinyje8 nurodyta, kad „šia priežiūros tvarka 
siekiama užtikrinti, kad paramos gavėjas toliau judėtų tinkama fiskaline kryptimi, taip 
užtikrindamas savo pajėgumus grąžinti skolą“. Tarybos svetainėje, kurioje pateikiami 
paaiškinimai apie finansinę paramą euro zonos valstybėms narėms9, analogiškai 
nurodoma, kad taip siekiama „įvertinti, ar finansinę paramą gavusi valstybė narė toliau 
įgyvendina patikimą politiką ir ar esama rizikos, kad ji nesugebės sumokėti savo 
paskolų“. 

34 Galiausiai, 22 iš 23 EFK narių, dalyvavusių mūsų apklausoje, nurodė, kad šios 
priežiūros tikslas buvo „tinkamai apibūdintas“. Tačiau paprašius nurodyti faktinį 
priežiūros tikslą, tik aštuoni (įskaitant dvi iš penkių valstybių narių, kurioms taikoma 
priežiūra po programos įgyvendinimo) aiškiai nurodė skolos grąžinimo pajėgumo 
įvertinimą ir tik trys paminėjo tolesnę veiklą, susijusią su reformomis, kurias 
įsipareigota įgyvendinti pagal programą. Dauguma respondentų nurodytų tikslų buvo 
susiję su kitomis priežiūros formomis (t. y. patikimos ekonomikos politikos, fiskalinio ir 
finansinio tvarumo skatinimu arba geresniu struktūrinių reformų įgyvendinimu). 

35 Griežtesnė priežiūra (žr. 05 dalį) buvo sumanyta kaip prevencinė sistema, skirta 
valstybėms narėms, kurioms gali tekti prašyti finansinės pagalbos. Šiuo tikslu ji dar 
nebuvo taikyta. Iki šiol ji buvo naudojama kaip stebėsenos po programos įgyvendinimo 
priemonė Graikijai, remiantis tuo, kad, nors valstybė narė pasitraukė iš 
makroekonominio koregavimo programos, ji vis tiek kelia riziką finansų stabilumui, 
įskaitant galimą šalutinį poveikį kitoms euro zonos valstybėms narėms (žr. 08 dalį). 

36 Kadangi valstybės narės, kurioms taikoma griežtesnė priežiūra, privalo nustatyti 
priemones, kuriomis būtų pašalintos sunkumų priežastys arba galimos priežastys, ir yra 
atsižvelgiama į per Europos semestrą priimtas KŠSR, pagrindinis griežtesnės priežiūros 
tikslas yra patikrinti valstybės narės pažangą, padarytą įgyvendinant šias priemones. 
Todėl griežtesnės priežiūros taikymo sritis yra platesnė, palyginti su PPĮ. Pagal neseniai 
patvirtintą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę valstybės narės taip 
pat privalo paaiškinti, kaip jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
prisidedama sprendžiant KŠSR įvardytas problemas. Nors Komisijos darbo grupė10 yra 

                                                      
8 Europos Komisija, The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework for 

dealing with threats to financial stability in euro area member states, Occasional 
Papers 147, 2013 m. gegužės mėn.  

9 https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/financial-assistance-eurozone-members/. 

10 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė sudaryta 2020 m. rugpjūčio 16 d. 
Europos Komisijos generaliniame sekretoriate. 

https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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atsakinga už vadovavimą įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę ir už Europos semestro koordinavimą, jai nepavesta užduotis vykdyti 
griežtesnę priežiūrą. 

37 Griežtesnė priežiūra nebuvo nustatyta kaip priemonė po programos 
įgyvendinimo, todėl Komisija neteikė jokių gairių dėl jos naudojimo. Reglamente nėra 
jokių nuostatų dėl skolos grąžinimo pajėgumo ir Komisijos įgyvendinimo sprendime 
pradėti griežtesnę priežiūrą Graikijoje11 skolos grąžinimo pajėgumas neminimas kaip 
tikslas. Vis dėlto atkreipiame dėmesį, kad griežtesnės priežiūros ataskaitose dėl 
Graikijos yra skirsnis, skirtas skolos grąžinimo pajėgumui. 

38 Nors PPĮ tikslas reglamente aiškiai neįvardytas, priežiūros laikotarpis yra aiškus, 
t. y. iki to laiko, kai bus grąžinta ne mažiau kaip 75 % finansinės paramos (žr. 09 dalį). 
Tačiau ši 75 % viršutinė riba nebūtinai apima kreditoriaus riziką, nes ji neatspindi nei 
absoliučios paskolų sumos, nei paskolų dydžio, palyginti su atitinkamos valstybės narės 
bendruoju vidaus produktu (BVP). 

39 Tai paaiškinta 1 lentelėje. Joje nurodytos penkių valstybių narių, kurioms dabar 
taikoma priežiūra, sumos (milijardais eurų ir BVP procentine dalimi), kurias dar reikės 
grąžinti pasiekus 75 % viršutinę ribą. Kadangi negalime numatyti kiekvienos valstybės 
narės BVP lygio tuo metu, kai bus pasiekta 75 % viršutinė riba, dėl paprastumo 
naudojome 2019 m. BVP. 

1 lentelė. Paskolos sumos, kurias reikės sumokėti pasiekus 75 % viršutinę 
ribą (milijardais eurų ir 2019 m. BVP procentine dalimi) 

Valstybė narė Likusi suma (milijardais 
eurų) 2019 m. BVP dalis (%) 

Airija 11,3 3,2 

Portugalija 12,6 5,9 

Ispanija 10,3 0,8 

Kipras 1,6 7,1 

Graikija 60,9 33,2 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos programos duomenimis ir duomenų baze AMECO. 

                                                      
11 2018 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1192 pradėti griežtesnę 

priežiūrą Graikijoje, OL L 211, 2018 8 22, p. 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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40 Pastebime, kad esama didelių skirtumų, susijusių su i) kreditoriaus balanso rizika, 
kuri kyla dėl kredito likučio (jo dydis svyruoja nuo 1,6 iki 60,9 milijardo eurų), ir 
ii) atitinkama BVP dalimi. Ispanijos kredito likutis sudaro beveik nereikšmingą BVP 
procentinę dalį, o Graikijos atveju jis apytiksliai sudaro vieną trečdalį BVP. Kitaip 
tariant, dėl 75 % ribos PPĮ kai kuriose valstybėse narėse gali būti baigta per anksti, o 
kitose valstybėse narėse, kurių kreditoriams keliama rizika yra nedidelė, ji taikoma per 
ilgai. 

41 Reglamente šių dviejų rizikų atžvilgiu laikomasi asimetriško požiūrio. Taip 
sudaromos sąlygos pratęsti PPĮ, tačiau nėra jokios nuostatos dėl PPĮ sustabdymo prieš 
pasiekiant šią viršutinę ribą, net jeigu atitinkamos valstybės narės skolos negrąžinimo 
rizika yra nedidelė. 

42 Kaip minėta 05 dalyje, griežtesnės priežiūros laikotarpis baigiamas Komisijai dėl to 
priėmus sprendimą, kuris grindžiamas jos vertinimu. Nors būtų galima tikėtis, kad iš 
griežtesnės priežiūros pasitraukiančiai valstybei narei PPĮ būtų taikoma iki to laiko, kai ji 
grąžins ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, reglamente šiuo klausimu nėra aiškios 
nuostatos. 

43 Reglamente nustatyta, kad PPĮ ataskaitos turi būti teikiamos du kartus per metus 
(žr. 11 dalį). Suprantame, kad i) rengiant reglamento projektą TVF taip pat taikė du 
kartus per metus vykdomos stebėsenos po programos įgyvendinimo režimą ir ii) PPĮ 
pradžioje pirmą kartą iš programos pasitraukiančios šalies atžvilgiu šis dažnumas gali 
būti pateisinamas, siekiant sudaryti sąlygas prireikus atlikti taisymus einamaisiais 
metais. Vis dėlto, tikėtina, kad ilgainiui tokios nuolatinės tolesnės stebėsenos poreikis 
mažės, visų pirma šalims grįžus į įprastas vėžes. Tačiau reglamente nėra jokios 
lankstumo sąlygos dėl dažnumo. 

44 Dėl Komisijos vykdymo užtikrinimo priemonių, kaip minėta 13 dalyje, Komisija gali 
pasiūlyti tik tiek, kad Taryba pateiktų valstybėms narėms rekomendacijas. Tačiau šios 
rekomendacijos neturi privalomos galios12. Vis dėlto tarpusavio spaudimas gali būti 
svarbus, o jo šaltinis gali būti EFK skirti pranešimai arba viešas rekomendacijų 
paskelbimas. Rekomendacijas viešai gali paskelbti Taryba Komisijos siūlymu. Mūsų 
apklausos respondentai apskritai patvirtino, kad EFK siunčiamais pranešimais „labai“ 
(17 %) arba „tam tikru mastu“ (65 %) prisidedama prie tarpusavio spaudimo. 

                                                      
12 SESV 288 straipsnis. 
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Pagal dabartinį reglamentą įgyvendinta priežiūra nebuvo 
pakankamai racionalizuota ir tikslinga 

45 Komisijos veikla pagal PPĮ, kuri apima vizitus vietoje ir ataskaitų apie jos atliktų 
vertinimų rezultatus teikimą, pradėta 2014 m. Griežtesnė priežiūra pradėta 2018 m., o 
priežiūra pagal Europos semestrą pradėta 2010 m. Komisija tuo pat metu taip pat 
vykdė šią priežiūros veiklą (žr. 2 diagramą). 

46 Tikrinome, ar:  

a) Komisija tinkamai įgyvendino procedūras; 

b) Komisijos analizė suteikė pridėtinę vertę, palyginti su per Europos semestrą 
atliktais vertinimais; 

c) Komisijos analizė buvo tikslinga. 

Komisija racionalizavo procesą, tačiau dažnai rengiamų vizitų vietoje 
pridėtinė vertė yra maža 

47 Patikrinome, ar Komisija prašė pateikti informaciją, kuri atitiko tikslą, ir ar ji, 
vykdydama priežiūros po programos įgyvendinimo veiklą, veiksmingai organizavo savo 
vizitus vietoje, kartu atsižvelgdama į Europos semestro metu surengtus vizitus. 

48 Apklausėme nacionalinių finansų ministerijų atstovus. Jų nuomone, Komisija 
tinkamai pasinaudojo savo teise prašyti suteikti informaciją. Tačiau Graikijai, kuriai 
taikoma griežtesnė priežiūra, buvo teikiami reiklesni prašymai. Nurodyta, kad 
apytiksliai 50 % informacijos buvo prašoma pateikti nedelsiant.  

49 Nustatėme, kad dėl trijų iš penkių atitinkamų valstybių narių Komisija ir 
nacionalinės valdžios institucijos pasirašė oficialų susitarimą dėl duomenų teikimo, 
kuriame aptariama teiktinos informacijos rūšis ir laikas. Toks susitarimas padeda 
tobulinti procesą, nes padidina teiktinos informacijos nuspėjamumą ir palengvina 
valstybių narių pastangas planuojant ir renkant informaciją. 

50 Mūsų apklaustų nacionalinių valdžios institucijų atstovų nuomone, PPĮ vizitai į jų 
šalis buvo gerai organizuoti ir apie juos paskelbta įteikiant atitinkamą pranešimą. Jie 
taip pat manė, kad suinteresuotieji subjektai apskritai gerai bendradarbiavo, nepaisant 
retkarčiais pasitaikančių koordinavimo problemų tarp Komisijos generalinių 
direktoratų. 
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51 Antraisiais PPĮ priežiūros metais Komisija savo vizitus padarė tikslingesnius, 
sumažino lankomų subjektų ir nagrinėjamų darbotvarkės klausimų skaičių, daugiau 
dėmesio skirdama būtent su PPĮ susijusioms temoms. 4 diagramoje matyti susitikimų 
skaičiaus mažėjimo tendencija. Taip iš esmės yra todėl, kad PPĮ vizitai rengiami atskirai 
nuo i) įprastų Europos semestro vizitų (ši skirtis pamažu atsirado kai kuriose valstybėse 
narėse) ir ii) konkrečių stebėsenos vizitų, vykdomų pagal makroekonominio disbalanso 
procedūrą (nuo 2019 m.). 

4 diagrama. Susitikimų skaičiaus tendencijos 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

52 Net jei ir nenurodytas reglamente, PPĮ vizitų dažnumas buvo suderintas su 
pranešimų dažnumu, t. y. du kartus per metus (žr. 43 dalį). Trijų iš keturių valstybių 
narių, kurioms taikoma PPĮ, nacionalinių valdžios institucijų atstovai nurodė, kad per 
šešių mėnesių laikotarpį įgyvendinant struktūrines reformas negalima padaryti jokios 
esminės pažangos. Jie taip pat teigė, kad nėra daug trumpalaikių veiksnių, turinčių 
įtakos valstybių narių ilgalaikiams skolos grąžinimo pajėgumams. Komisija pripažįsta, 
kad daugumos KŠSR rekomenduotų priemonių įgyvendinimui reikia 12–18 mėnesių, o 
kai kurios struktūrinės reformos gali būti įgyvendinamos dar ilgiau. Dėl šios priežasties 
2017 m. Komisija taip pat nustatė daugiametį KŠSR įgyvendinimo vertinimą13. 

                                                      
13 Specialioji ataskaita Nr. 16/2020 „Europos semestras – konkrečiai šaliai skirtose 

rekomendacijose nagrinėjami svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau įgyvendinti“ 
(www.eca.europa.eu), 36 ir 51 dalys. 
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53 Nustatėme, kad ilgainiui vėlesnės PPĮ ataskaitos ėmė kartotis (žr. 57 dalį). 
Pažymime, kad TVF nustatė panašią problemą savo atliktoje stebėsenoje, o 2016 m. 
nusprendė vietoj dviejų vizitų per metus surengti vieną ir vietoj dviejų ataskaitų per 
metus paskelbti vieną. 

54 Pasikartojimas yra dar didesnė problema vykdant griežtesnę priežiūrą, nes visi 
vizitai taip pat derinami su pranešimų dažnumu ir yra rengiami keturis kartus per 
metus. Dėl šių dažnų vizitų sukuriama pernelyg didelė našta nacionalinėms 
institucijoms (žr. 48 dalį) ir Komisijai. 

Komisijos analizė yra gera, tačiau ji sutampa su Europos semestro darbu 

55 Nagrinėjome Komisijos paskesnės priežiūros po programos įgyvendinimo 
vertinimų pridėtinę vertę, palyginti su jos darbu per Europos semestrą. 

56 Nustatėme, kad PPĮ ir griežtesnės priežiūros ataskaitose pateikta analizė buvo 
gera. Tai atitinka išvadas, kurias padarėme savo 2018 m. specialiojoje ataskaitoje dėl 
Komisijos vertinimų per makroekonominio disbalanso procedūrą14. Mūsų apklausti 
suinteresuotieji subjektai patvirtino šį teigiamą vertinimą. Galiausiai mūsų apklausa 
taip pat atskleidė, kad 74 % respondentų mano, kad Komisijos analizės kokybė yra 
„aukšta“, o 26 % mano, kad ji „vidutiniška“. 

57 Vis dėlto, kaip minėta 53 dalyje, paskesnės PPĮ ataskaitos kartojasi. Iš mūsų 
analizės matyti, kad atnaujinant tik kai kuriuos duomenis, toks atnaujinimas neturi 
įtakos analizės esmei arba turiniui. Pasinaudodami savo sukurta dirbtinio intelekto 
priemone, ieškojome panašumų dokumentuose. Nustatėme, kad kai kuriuose 
skirsniuose iki 78 % informacijos, pateiktos PPĮ ataskaitoje, jau buvo galima rasti 
ankstesnėje PPĮ ataskaitoje. Šie procentiniai rodikliai buvo sumažinti beveik perpus, 
palyginti su dviem atskiromis ataskaitomis, kurios buvo paskelbtos su vienų metų 
pertrauka. Mūsų išvadas taip pat patvirtina kai kurie apklausti suinteresuotieji 
subjektai. 

58 Dėl stebėtinų struktūrinių reformų nustatėme, kad dėl keturių valstybių narių, 
kurioms taikoma PPĮ, Komisija oficialiai nenurodė, kurias reformas reikia stebėti. Dėl 
Graikijos, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, Komisijos įgyvendinimo sprendimas buvo 

                                                      
14 Specialioji ataskaita Nr. 03/2018 „Makroekonominio disbalanso procedūros auditas“, 78 ir 

79 dalys (www.eca.europa.eu). 
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tikslesnis. Jame nurodytos konkrečios reformos ir atitinkamos tarpinės reikšmės, kurias 
reikia stebėti. 

59 Pastebėjome, kad pažangos įgyvendinant struktūrines reformas vertinimas 
paprastai buvo susijęs su fiskalinėmis struktūrinėmis reformomis, finansų sektoriaus 
reformomis (iš esmės susijusios su bankų sektoriumi) ir kitomis reformomis, kuriomis 
siekiama skatinti ekonomikos augimą arba šalinti makroekonominį disbalansą. 
Vertinime buvo atsižvelgta į įgyvendinimo laipsnį ir paraginta imtis veiksmų tuo atveju, 
kai pažanga buvo lėta. 

60 Nustatėme, kad PPĮ ataskaitose buvo pateikti vertinimai dėl struktūrinių reformų, 
kurios nebuvo išskirtinės makroekonominio koregavimo programoje ar neturėjo 
patikimo teisinio pagrindo, pavyzdžiui, oficialaus valstybės narės įsipareigojimo 
pasitraukiant iš programos arba vėliau, arba Tarybos rekomendacijos (žr. 13 dalį). 
Keletas pavyzdžių pateikta 1 langelyje. 

1 langelis 

Struktūrinių reformų, kurios nėra išskirtinės makroekonominio 
koregavimo programoje, tačiau stebimos Komisijos pagal PPĮ, 
pavyzdžiai 

Portugalija Išlaidų peržiūra (2016 m. vasaros PPĮ ataskaita) 
Biudžeto sistemos įstatymas (2014 m. rudens PPĮ ataskaita) 

Kipras 
Sistema ESTIA, t. y. valstybės subsidijų sistema, kuria siekiama 
įkeistų būstų savininkams palengvinti paskolų grąžinimą (2018 m. 
rudens PPĮ ataskaita) 

Ispanija 

Atnaujintas makroprudencinės priežiūros rinkinys (2015 m. rudens 
PPĮ ataskaita) ir makroprudencinės institucijos sukūrimas (2018 m. 
rudens PPĮ ataskaita) 
Pertvarkymo planų įgyvendinimas ir su minimaliais nuosavų lėšų ir 
tinkamų įsipareigojimų reikalavimais susiję tikslai (2018 m. rudens 
PPĮ ataskaita) 

Airija Veiksmų planas dėl būsto ir benamių (2016 m. pavasario PPĮ 
ataskaita) 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

61 Taip pat nustatėme, kad kai kurios struktūrinės reformos, kurios nėra išskirtinės 
makroekonominio koregavimo programose, tačiau vis tiek vertinamos per PPĮ, buvo 
susijusios su pagal programą sprendžiamais klausimais. Tačiau poveikis, kurį šios 
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reformos galėjo turėti pajėgumui grąžinti skolą, nebuvo akivaizdus ir PPĮ ataskaitose jis 
nebuvo paaiškintas. 

62 PPĮ ataskaitų turinį lyginome su per Europos semestrą rengiamų ataskaitų (iš 
esmės šalių ataskaitų, stabilumo planų arba biudžeto planų projektų vertinimo ir 
Europos ekonominių prognozių) turiniu ir nustatėme, kad pateikta informacija 
(žr. 2 lentelę) ir vertinimai iš dalies sutapo (žr. I priedą). 

2 lentelė. Iš dalies sutampanti PPĮ ir Europos semestro ataskaitose 
pateikta informacija 

Valstybė 
narė PPĮ ataskaita Skirsnis Europos semestro 

ataskaitos 

Sutampanti 
ataskaitų 
dalis (%) 

Portugalija 2016 m. 
ruduo Politikos klausimai 2017 m. šalies 

ataskaita 43 

Portugalija 2018 m. 
ruduo 

Ekonominiai 
pokyčiai 

2019 m. šalies 
ataskaita 49 

Portugalija 2019 m. 
vasara  Viešieji finansai 2019 m. stabilumo 

programa, SWD 47 

Kipras 2017 m. 
pavasaris 

Makroekonominės 
perspektyvos 

2017 m. pavasario 
Europos 
ekonominė 
prognozė 

23 

Kipras 2019 m. 
pavasaris 

Biudžeto 
perspektyva 

2019 m. šalies 
ataskaita 34 

Kipras 2020 m. 
pavasaris Viešieji finansai 2020 m. šalies 

ataskaita 26 

Airija 2018 m. 
ruduo 

Valstybės 
finansavimo 
klausimai 

2018 m. šalies 
ataskaita 30 

Airija 2018 m. 
pavasaris 

Naujausi 
ekonominiai 
pokyčiai 

2018 m. pavasario 
Europos 
ekonominė 
prognozė 

19 

Ispanija 2018 m. 
ruduo 

Makroekonominiai 
pokyčiai 

2018 m. šalies 
ataskaita  36 

Ispanija 2019 m. 
pavasaris 

Makroekonominiai 
pokyčiai 

2019 m. šalies 
ataskaita  49 

Šaltinis: Audito Rūmai, dirbtinio intelekto priemonė. 
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63 Vis dėlto pripažįstame, kad PPĮ ir Europos semestro veiklos dubliavimosi nebuvo, 
kiek tai susiję su Ispanijos reformų vertinimu. Iš tiesų, kadangi Ispanija pasinaudojo 
sektoriaus koregavimo programa, skirta tik jos finansų sektoriui (žr. 06 dalį), jai visada 
buvo taikoma nuolatinė Europos semestro priežiūra. Priežiūros pagal Europos 
semestrą ir programa pagrįstos priežiūros užduočių atskyrimas, nustatytas programos 
laikotarpiu, išliko ir vėliau. Todėl PPĮ ataskaitose dėl Ispanijos aiškus dėmesys skiriamas 
finansų sektoriaus pokyčiams ir reformoms ir šios ataskaitos skiriasi nuo šalių ataskaitų 
pagal Europos semestrą. 

64 Finansinio stabilumo ir atitinkamų reformų vertinimo srityje nustatėme, kad 
keturiose valstybėse narėse, kurioms taikoma PPĮ, požiūris buvo skirtingas. Iš tiesų, 
Airijos atveju Komisijos atliktas didžiausių vidaus bankų vertinimas palaipsniui buvo 
užbaigtas 2015 m., netrukus po to, kai buvo sukurtas Bendras priežiūros mechanizmas, 
o Kipro ir Portugalijos vertinimas dar tęsiamas. Tačiau bet kuris išsamus pavienių bankų 
vertinimas sutampa su i) Europos Centrinio Banko ir nacionalinių priežiūros institucijų 
pagal Bendrą priežiūros mechanizmą vykdoma priežiūra, taip pat su ii) Europos 
bankininkystės institucijos, kuriai suteikti įgaliojimai vertinti ES bankų sektoriaus rizikas 
ir pažeidžiamumą, atliekamu darbu. 

65 Be to, Komisija atliko pertvarkymo planavimo ir bankų pažangos siekiant savo 
tikslų, susijusių su minimaliu nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu 
(MREL), stebėseną. Tačiau ji sutampa su atitinkamos pertvarkymo institucijos ir 
Europos bankininkystės institucijos vykdoma stebėsena. Pertvarkymo institucijos 
(Bendra pertvarkymo valdyba arba nacionalinės pertvarkymo institucijos, priklausomai 
nuo bankų svarbos) atsako už pertvarkymo planų parengimą ir minimalaus nuosavų 
lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo dydžio nustatymą. Europos bankininkystės 
institucija atsako už bankų išleistų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų priemonių 
kokybės stebėseną. Šiuo atžvilgiu pažymime, kad Reglamentas (ES) Nr. 472/2013 
nebuvo peržiūrėtas siekiant atsižvelgti į ES teisinės sistemos pokyčius, pavyzdžiui, 
Bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo sukūrimą. 

66 Iki 2018 m. Komisijos reformų vertinimui buvo skirta vidutiniškai 40 % PPĮ 
ataskaitos, tačiau, įgyvendinus racionalizavimo procesą, nuo 2019 m. apimtis 
sutrumpėjo perpus. Tai daugiausia lėmė mažesnis dėmesys struktūrinėms reformoms 
ir (arba) politikos klausimams ir tai, kad panaikintas skirsnis, skirtas konkrečiai 
stebėsenai, susijusiai su makroekonominio disbalanso procedūra. Todėl PPĮ ataskaitų 
apimtis sumažėjo daugiau nei 30 %. Nacionalinės valdžios institucijos mano, kad tai yra 
teigiamas pokytis. Tačiau, nors PPĮ ataskaitos buvo racionalizuotos, jose vis tiek buvo 
dubliavimosi su ataskaitomis, parengtomis pagal Europos semestrą. 
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67 Mūsų analizė parodė, kad Graikijos, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, šalies 
ataskaitos ir griežtesnės priežiūros ataskaitos veikiau papildė viena kitą, o ne sutapo. 
Šalies ataskaita apėmė daugiau sričių, palyginti su griežtesnės priežiūros ataskaita. Joje 
taip pat aptarti klausimai, susiję su griežtesnės priežiūros sritimi, tačiau jie buvo tik 
apibendrinti, o išsamiau nagrinėjami griežtesnės priežiūros ataskaitoje. 

Priežiūros ataskaitose dėmesys skolos grąžinimo pajėgumams buvo 
menkas 

68 Kaip minėta 33 dalyje, siekdami atskirti PPĮ nuo Europos semestro, tikėjomės, kad 
PPĮ daugiau dėmesio bus skiriama rizikai, kuri kyla valstybių narių skolos grąžinimo 
pajėgumui, vertinti. Tačiau dėmesys skolos grąžinimo pajėgumui buvo nedidelis, kaip 
matyti iš to, kad nebuvo struktūriškai atskleista pagrindinė informacija apie grąžintinas 
skolas. Įvairiose ataskaitose pateikti skirsniai apie skolos grąžinimo pajėgumus buvo 
gana trumpi arba Ispanijos atveju jų apskritai nebuvo, ir juose nebuvo informacijos 
apie nesumokėtas paskolų sumas, kurias reikia grąžinti, nei absoliučiais dydžiais, nei 
BVP procentine dalimi. Jose nebuvo pateikta jokios informacijos apie pagrindinių sumų 
grąžinimo, palūkanų ir mokesčių sumokėjimo tvarkaraštį. Kai kurią šią informaciją, kai ji 
būdavo pateikta, buvo galima rasti įvairiose ataskaitose ir (arba) ji buvo pateikta 
diagramų, o ne skaitinių lentelių pavidalu. 

69 Pavyzdžiui, TVF pateikia lentelę kiekvienoje programos po įgyvendinimo 
stebėsenos ataskaitoje ir joje nurodo išsamią informaciją apie suteiktas TVF paskolas. 
Tą patį galima pasakyti apie ESM išankstinio perspėjimo sistemos ataskaitas. 

70 Be to, skirsniuose dėl skolos grąžinimo pajėgumo nebuvo pakankamai aptarta 
rizika ir tie skirsniai iš esmės tebėra aprašomojo pobūdžio. Jose pagrįstai pripažinta 
atitinkamos valstybės narės galimybė patekti į rinką, užsimenant apie jos paskutines 
skolos vertybinių popierių emisijas ir aprašant jos obligacijų pajamingumo raidą bei 
skirtumą, palyginti su Vokietijos obligacijomis, ir atkreiptas dėmesys į iš anksto 
grąžintas paskolas. Be to, kai kuriais atvejais pateiktos pastabos dėl valstybės kredito 
reitingo pokyčių, paminint valstybių narių finansinius poreikius ir grynųjų pinigų 
rezervus. 

71 Rizikos analizės srityje nustatėme šiuos trūkumus: kai kurios rizikos nebuvo 
aptartos, o tais atvejais, kai prie valstybių narių poreikių pritaikyta rizikos analizė buvo 
pateikta, joje nebuvo kiekybiškai įvertintas sukrėtimų poveikis ir poveikis skolos 
grąžinimo pajėgumui. Visų pirma nustatėme, kad: 
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— Komisija apsvarstė kai kuriuos išorinius makroekonominius sukrėtimus 
(pavyzdžiui, „Brexit’ą“ ir COVID-19), kurie galėtų konkrečiai daryti poveikį 
valstybių narių ekonomikai. Tačiau ji dar neišanalizavo dėl šių sukrėtimų valstybių 
narių, kurioms taikoma PPĮ, vidutinės trukmės skolos grąžinimo pajėgumams 
kylančių pagrindinių rizikų; 

— nebuvo išnagrinėtos visos rizikos, kurios galėtų turėti neigiamą poveikį skolos 
grąžinimo pajėgumams. Pavyzdžiui, Komisijos manymu, geopolitinė įtampa tarp 
Turkijos ir Graikijos bei Kipro buvo mažiau reikšminga, palyginti su kitomis 
didesnėmis ir labiau tikėtinomis rizikomis. Todėl Komisijos rizikos analizėje nebuvo 
atsižvelgta į atitinkamas potencialias ekonomines pasekmes, kurios galėtų daryti 
poveikį i) Kipro ir Graikijos turizmo sektoriui arba ii) Kipro energetikos sektoriui. 
Šie sektoriai – svarbus ekonomikos augimo šaltinis ir jie svariai prisideda prie 
skolos tvarumo. 

72 Pagrindinis klausimas, į kurį reikia atsakyti vertinant euro zonos valstybių narių 
vidutinės trukmės ir ilgalaikius pajėgumus grąžinti skolą, yra susijęs su valstybės narės 
gebėjimu patekti į rinką pasinaudojant pagrįsta palūkanų norma savo kreditoriams 
(ESM, TVF ir pan.) vykdytiniems įsipareigojimams refinansuoti. Kitaip tariant, vertinimo 
metu turėtų paaiškėti, ar valstybės narės skolos ir BVP santykis ir trajektorija padės 
ateityje užtikrinti patekimą į rinką. 

73 Skolos tvarumo analizė yra modeliu pagrįsta priemonė, naudojama atsakant į šį 
klausimą. Šią analizę sudaro potencialios skolos ir BVP santykio raidos įvertinimas, 
remiantis skirtingomis prielaidomis ir rizikos scenarijais. Joje paprastai nagrinėjamas 
bazinis scenarijus ir jautrumo testo scenarijai. Pastarieji scenarijai yra pagrįsti 
teigiamais arba neigiamais sukrėtimais, darančiais poveikį skolos dinamiką lemiantiems 
veiksniams, pavyzdžiui, pirminiam balansui, palūkanų normai, BVP augimui ir infliacijai. 
Atliekant skolos tvarumo analizę gali būti nagrinėjami ir kiti rizikos veiksniai, kuriais 
papildomi modeliu pagrįstos analizės rezultatai. Taip siekiama labiau subalansuoto 
ir (arba) konkretesnio šalies vertinimo. 

74 Nuo 2009 m. Komisija naudoja labai visapusišką fiskalinio tvarumo vertinimo 
sistemą, kuri apima nuodugnią ir išsamią visų ES valstybių narių skolos tvarumo analizę. 
Ji skelbiama kiekvienų metų sausio mėn. (kas trejus metus tai daroma Komisijos 
fiskalinio tvarumo ataskaitoje, o kitus dvejus metus – skolos tvarumo stebėsenos 
ataskaitoje). Analizėje pateikiama ne tik bazinio scenarijaus jautrumo analizė, bet ir 
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nagrinėjami alternatyvūs fiskaliniai scenarijai15. Joje taip pat pateikta visapusiška ir 
nuodugni analizė, kurioje aptariamos trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės 
rizikos, galinčios atsirasti dėl: valstybės skolos struktūros (pagal skolos grąžinimo 
terminą, turėtoją, išreikštą valiutą); grynosios tarptautinių investicijų pozicijos ir 
vyriausybės neapibrėžtųjų įsipareigojimų, visų pirma susijusių su neapibrėžtaisiais 
įsipareigojimais dėl paramos finansų įstaigoms. 

75 Prie PPĮ ataskaitų, išskyrus Ispanijos PPĮ ataskaitą16, buvo pridedamas priedas, 
kuriame pateikta pirmiau minėta sausio mėn. analize pagrįsta skolos tvarumo analizė. 
Paprastai tai buvo tik bazinio scenarijaus jautrumo analizė ir kai kuriais atvejais joje 
buvo nagrinėjami alternatyvūs fiskaliniai scenarijai. Vis dėlto pripažįstame, kad, 
vertindama Graikiją, Komisija savo 2018 m. fiskalinio tvarumo ataskaitoje, kuri buvo 
paskelbta 2019 m. sausio mėn., pradėjo teikti tikslingesnę ir šaliai labiau pritaikytą 
tvarumo analizę. Ši peržiūrėta tvarumo analizė buvo pagrįsta 2018 m. lapkričio mėn. 
paskelbtoje griežtesnės priežiūros ataskaitoje nurodytais aspektais. 

76 Iki šiol Komisija yra priėjusi prie išvados, kad skolos grąžinimo pajėgumai 
trumpuoju laikotarpiu buvo patikimi visose valstybėse narėse. Dėl ilgo PPĮ laikotarpio 
sudėtinga kiekybiškai įvertinti sukrėtimų poveikį skolos grąžinimo pajėgumams, net ir 
remiantis išsamia skolos tvarumo analize, kurią papildo patikima ir konkrečios šalies 
rizikos analizė. Iš tiesų, skolos grąžinimo laikotarpiai viršija dabartinės Komisijos 
prognozės terminus (dveji artimiausi metai) ir valstybių narių rinkimų ciklus (kas 
ketverius arba penkerius metus), taip pat Komisijos ilgalaikį skolos tvarumo vertinimą 
(paprastai 10 metų). 

77 Todėl išvados dėl vidutinės trukmės ir ilgalaikių skolos grąžinimo pajėgumų, kai 
buvo padarytos, buvo bendro pobūdžio: Portugalijos ir Kipro atveju buvo užsiminta, 
kad vidutinės ir ilgalaikės trukmės skolos grąžinimo pajėgumams įtakos turėjo 
makroekonominiai sukrėtimai, finansų sektoriuje kylančios rizikos ir suprastėję 
fiskaliniai rezultatai. Galiausiai, siekdama išlaikyti jų skolos grąžinimo pajėgumus 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, Komisija teikė visais atvejais tinkamą 
rekomendaciją, būtent, kad valstybės narės užtikrintų fiskalinę drausmę ir darytų 
pažangą įgyvendindamos struktūrines reformas, kuriomis stiprinamas ilgalaikio 
ekonomikos augimo potencialas. Tačiau ryšys tarp vidutinės ir ilgalaikės trukmės skolos 

                                                      
15 Žr. 2018 m. fiskalinio tvarumo ataskaitos 1.1 langelį (p. 38–41), Institucinis dokumentas 

Nr. 094, 1 tomas, 2019 m. sausio mėn. 

16 Ilgalaikės bendros valstybės skolos dinamikos projekcijos buvo pateiktos tik pirmoje 
Ispanijos PPĮ ataskaitoje. 
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grąžinimo pajėgumų vertinimo ir kituose ataskaitos skirsniuose bei prieduose pateiktos 
analizės nebuvo aiškus. 

Valstybių narių manymu, Komisijos priežiūra buvo naudinga, 
tačiau nėra papildomų įrodymų, kad ji turėjo poveikį 

78 Vertinome, ar Komisijos priežiūros procedūra i) darė poveikį atitinkamų valstybių 
narių reformų proceso tęstinumui ir ii) suteikė patikinimą kreditoriams dėl valstybių 
narių skolos grąžinimo pajėgumų. 

Priežiūra padėjo skatinti dialogą, tačiau valstybėms narėms įgyvendinant 
tam tikras reformas padaryta nepakankama pažanga 

79 Apklausėme atitinkamų valstybių narių nacionalinių institucijų atstovus. Jie 
patvirtino, kad PPĮ buvo naudinga skatinant dialogą su Komisija, aptariant rizikas, 
kritiškai mąstant, teikiant alternatyvias įžvalgas ir formuojant bendrą supratimą apie 
padėtį. Be to, jie mano, kad PPĮ padėjo jų šalims išlaikyti tinkamą kryptį, pavyzdžiui, 
i) užkertant kelią reformų neveiksmingumui; ii) padedant vyriausybei skatinti reformas 
parlamente, nes šioms reformoms pritaria tarptautinės institucijos; iii) rengiant 
diskusijas Euro grupėje ir EFK ir iv) skatinant dalijimąsi gerąja patirtimi. 

80 Nepaisant šio teigiamo vertinimo, iš mūsų atliktos keturių valstybių narių, 
kurioms taikoma PPĮ, analizės matyti, kad tam tikras reformas Komisija tai pat vertino 
keliose ataskaitose iš eilės, t. y. nebuvo matoma didelė reformos įgyvendinimo 
pažanga (žr. II priede pateiktus pavyzdžius). Nors, viena vertus, taip iš dalies yra dėl to, 
kad, kaip minėta (žr. 52 dalį), reformoms įgyvendinti prireikia laiko, kita vertus, tai 
rodo, kad PPĮ turi ribotą poveikį skatinant įgyvendinti reformas. Pastarąją priežastį 
lemia dėl reformų atsiradęs nuovargis ir tai, kad atgavus galimybę rinkoje naudotis 
finansavimu už priimtinas palūkanų normas valstybės narės turi mažiau paskatų 
įgyvendinti Komisijos rekomenduotas reformas. 

81 2020 m. Audito Rūmai atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant sėkmingo įgyvendinimo 
būtina nacionalinė atsakomybė17 ir kad nacionalinių institucijų tinkamas įsitraukimas 
yra sudėtingas procesas, kuriam reikalingas tvirtas teisinis pagrindas ir ilgos derybos. Jis 
tampa dar sudėtingesnis, jeigu nėra finansinių paskatų, kaip paprastai būna baigiant 

                                                      
17 Specialioji ataskaita Nr. 16/2020 „Europos semestras – konkrečiai šaliai skirtose 

rekomendacijose nagrinėjami svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau įgyvendinti“, 
13 dalis ir 2 langelis (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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makroekonominio koregavimo programą. Be to, iki šiol Komisija nepasiūlė Tarybai 
rekomenduoti valstybei narei priimti taisomąsias priemones (žr. 13 dalį). 

82 Dėl griežtesnės priežiūros, kaip stebėsenos priemonės, pažymėtina, kad vis dar 
per anksti vertinti jos veiksmingumą. Procedūra pradėta taikyti gana neseniai (nuo 
2018 m. liepos mėn.) ir tik vienoje valstybėje narėje. Be to, daugybės reformų 
įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis, palyginti su audito apimtimi laiko atžvilgiu. 
Galiausiai, kaip nurodė Komisija, COVID-19 pandemija ir su ja susijusi izoliacija sukėlė 
papildomų vėlavimų įgyvendinant reformas. 

83 Nustatėme, kad, nepaisant griežtesnės priežiūros, buvo vėluojama įgyvendinti su 
reformomis susijusias priemones. Taip pat buvo įgyvendinant priemones, kurios 
nebuvo ypač sudėtingos, o jų įgyvendinimo terminai buvo trumpi ir suėjo prieš 
prasidedant COVID-19 pandemijai. Be to, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. (7-oji griežtesnės 
priežiūros ataskaita) ataskaitose nebeminimi iš pradžių sutarti kiekvieno įsipareigojimo 
įgyvendinimo terminai, taigi skaitytojas negali susidaryti bendro vėlavimo vaizdo. 

84 Griežtesnės priežiūros ataskaitose buvo pateikta tiksli informacija apie 
įgyvendinimo būklę ir vietoje atsiradusius vėlavimus, taip pat apie veiksmus, kurių 
ėmėsi nacionalinės valdžios institucijos, ir dažniausiai jie buvo susiję su galutinių 
terminų atidėjimu. Tačiau Komisija nerekomendavo imtis jokių konkrečių veiksmų 
padėčiai ištaisyti arba užkirsti kelią tolesniam jos blogėjimui. Pavyzdys pateiktas 
2 langelyje. Papildomų pavyzdžių pateikta III priede. Nepaisant šių vėlavimų, Komisija 
valstybės narės veiksmus iš esmės vertina teigiamai. 
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2 langelis 

Vieno didelio vėlavimo įgyvendinant priemonę pavyzdys 

Mokesčių administravimas. Graikija įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos padidinti 
Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos darbuotojų skaičių iki 12 000, iki 
2019 m. pabaigos – iki 12 500 darbuotojų ir galiausiai iki 2021 m. vidurio pasiekti 
13 322 darbuotojų skaičių. 

Šis įsipareigojimas jau buvo ne tokio plataus užmojo, palyginti su įdarbinimo planu, 
kuris buvo pateiktas 2018 m. liepos mėn. ketvirtoje atitikties ataskaitos dėl 
Graikijai skirtos ESM paramos programos peržiūroje ir pagal kurį buvo planuojama 
iki 2019 m. pabaigos įdarbinti 13 322 darbuotojus. 

2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo lygus tik 11 947, t. y. 
net mažiau, palyginti su lygiu, kuris turėjo būti pasiektas iki 2018 m. pabaigos. Be 
to, Komisijos ataskaitose nurodyta, kad „valdžios institucijos priėmė teisines 
nuostatas, kuriomis remiantis Nepriklausomos institucijos darbuotojai perkeliami į 
kitas tarnybas, todėl siekti nustatytų įdarbinimo tikslų tampa dar sunkiau“18. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

Valstybės narės laikėsi savo skolos grąžinimo įsipareigojimų, tačiau 
sunku įvertinti, koks priežiūros indėlis teikiant patikinimą kreditoriams 

85 Iki 2021 m. gegužės mėn. visos valstybės narės, kurioms taikoma PPĮ ir griežtesnė 
priežiūra, susigrąžino galimybę skolintis finansų rinkose už priimtinas palūkanų normas. 
Be to, visos valstybės narės laikėsi savo skolos grąžinimo įsipareigojimų ir dalį savo 
skolų grąžino anksčiau laiko, visų pirma TVF, nes jo paskolos yra brangesnės, palyginti 
su Europos teikiama parama. Ispanija, kuri negavo TVF finansinės pagalbos, jau atliko 
devynis savanoriškus skolos grąžinimo mokėjimus, kurie sudaro 43 % visos pagal 
programą panaudotos sumos. 

86 Nepaisant šio teigiamo pokyčio, pripažįstame, kad neįmanoma padaryti išvados, 
kokia yra priežiūros įtaka arba atskirti ją nuo kitų veiksnių poveikio. Iš tiesų, 
teigiamiems ekonomikos pokyčiams, visų pirma skatinamajai pinigų politikai ir 
teigiamiems biudžeto vykdymo rezultatams, tenka pagrindinis vaidmuo suteikiant 
patikinimą rinkoms. Be to, išankstinis skolos grąžinimas galbūt panaudojant nuosavus 

                                                      
18 Graikijos griežtesnės priežiūros ataskaita, 2020 m. rugsėjo mėn., Institucinis dokumentas 

Nr. 134, 2020 m. rugsėjo mėn., p. 7. 
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išteklius (bent jau iš dalies) taip pat laikomas veiksminga pasitikėjimo atkūrimo 
priemone. 

87 Pažangiose rinkose investuotojai patikinimą gali gauti ir iš įvairių nepriklausomų 
analizių, pavyzdžiui, kredito reitingo agentūrų ataskaitų, idėjų institutų ir kitų 
tarptautinių institucijų. PPĮ ir griežtesnės priežiūros ataskaitos šiuos leidinius papildo. 
Tačiau kai kurie suinteresuotieji subjektai nurodė, kad šios ataskaitos šiuo metu neturi 
didelio poveikio žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei. Poveikis yra mažesnis, palyginti su 
kitais per Europos semestrą paskelbtais dokumentais (šalies ataskaitomis, KŠSR), ir 
ilgainiui dar labiau sumažėjo, nes valstybės narės, vertinant jų galimybę gauti 
finansavimą rinkoje, sugebėjo pagerinti savo padėtį. Vis dėlto, nors matomumas 
žiniasklaidoje yra nedidelis, PPĮ ataskaitos yra skirtos konkrečiai auditorijai: 
kreditoriams, investuotojams, reitingų agentūroms ir rinkos dalyviams.  
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Išvados ir rekomendacijos 
88 Mūsų bendra išvada yra ta, kad priežiūros efektyvumas nebuvo visiškai 
užtikrintas, nes reglamente nustatyti tikslai nėra aiškūs, o įgyvendinimas nebuvo 
pakankamai racionalizuotas ir tikslingas. Be to, nors Komisijos priežiūra kartu su kitais 
veiksniais buvo svarbi teikiant patikinimą rinkose, nėra kitų įrodymų, kad ji būtų 
skatinusi įgyvendinti reformas. Taip iš dalies yra dėl to, kad trūksta paskatų ir griežtų 
vykdymo užtikrinimo priemonių. Vis dėlto iki 2021 m. gegužės mėn. penkios 
atitinkamos valstybės narės laikėsi savo skolos grąžinimo įsipareigojimų ir susigrąžino 
galimybę skolintis finansų rinkose už priimtinas palūkanų normas. 

89 Atitinkamame reglamente trūksta aiškumo dėl konkrečių priežiūros po programos 
įgyvendinimo tikslų; tai pastebėjo ir mūsų apklausti valstybių narių atstovai. 
Reglamente priežiūros tikslas apibrėžiamas vartojant bendras sąvokas. Komisija 
išsamesnę informaciją apie tikslus pateikė savo vidaus vadove, be kita ko, konkrečiai 
nurodydama, kad prie tikslų priskiriamas pagal programą sutartų politikos priemonių 
įgyvendinimo vertinimas ir valstybės narės skolos grąžinimo pajėgumo vertinimas (žr. 
29–34 dalis). Praktiškai dėl plačiai apibūdinto tikslo nustatėme pagal PPĮ ir pagal 
Europos semestrą vykdomos veiklos sutapimų (abiem atvejais vertintos valstybės narės 
įgyvendintos reformos). 

90 Taip pat buvo sutapimų priežiūros po programos įgyvendinimo ataskaitose ir 
Europos semestrui skirtuose leidiniuose, visų pirma šalių ataskaitose (žr. 55–63 dalis). 
Nors labiausiai išskirtinis požymis būtų atitinkamos valstybės narės skolos grąžinimo 
pajėgumo vertinimas, PPĮ ataskaitose šiam aspektui nebuvo skiriamas ypatingas 
dėmesys (žr. 68–77 dalis). 

91 Komisija neseniai ėmėsi pastangų racionalizuoti priežiūros po programos 
įgyvendinimo ataskaitas, sumažindama jų apimtį maždaug 30 %. Tačiau nustatėme, kad 
net ir šiose racionalizuotose ataskaitose buvo informacijos, kuri sutapo su per Europos 
semestrą parengtose ataskaitose pateikta informacija (žr. 66 dalį). 

92 Taikant griežtesnę priežiūrą, reikalaujama, kad valstybės narės priimtų 
priemones, kuriomis būtų pašalinti sunkumų šaltiniai arba galimi šaltiniai, atsižvelgiant 
į per Europos semestrą priimtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Be to, pagal 
neseniai patvirtintą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę valstybės 
narės privalo paaiškinti, kaip jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
prisidedama sprendžiant KŠSR įvardytas problemas. Komisijos priežiūros tikslas abiem 
atvejais yra patikrinti valstybės narės pažangą, padarytą pagal KŠSR sprendžiant joms 
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kylančias problemas. Tačiau nors Komisijos darbo grupė yra atsakinga už vadovavimą 
įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir už Europos 
semestro koordinavimą, ji neatsako už griežtesnę priežiūrą (žr. 36 dalį). 

93 Be įvairios Komisijos veiklos sutapimų, ESM, kaip pagal tarpvyriausybinę sutartį 
įsteigta įstaiga, taip pat atlieka skolos grąžinimo pajėgumų stebėseną: iš esmės 
apimamos tos pačios šalys kaip ir šalys, kurioms taikoma Komisijos priežiūra (žr. 24 ir 
25 dalis). 

94 Komisija gali pradėti taikyti griežtesnę priežiūrą, kai valstybė narė patiria 
finansinių sunkumų arba dėl jų gali būti pažeidžiama. Reglamente konkrečiai 
nenustatyta, kad griežtesnė priežiūra turi būti taikoma valstybei narei stebėti, kai ji 
baigia makroekonominio koregavimo programą. Nors iki šiol iš makroekonominio 
koregavimo programos pasitraukė tik viena valstybė narė, kuriai buvo taikoma 
griežtesnė priežiūra (Graikija), ji buvo vertinama kaip pažeidžiama dėl finansinių 
sunkumų. Reglamente konkrečiai nenurodytas griežtesnės priežiūros tikslas, kai ji 
naudojama kaip priežiūros po programos įgyvendinimo priemonė (žr. 35–37 dalis). 

1 rekomendacija. Integruoti įvairią priežiūros veiklą 

a) Atsižvelgdama į tikslus, kurių siekiama per ekonomikos valdymo peržiūrą, 
vykdomą iki 2021 m. gegužės mėn., Komisija turėtų apsvarstyti galimybę 
integruoti PPĮ ir griežtesnę priežiūrą į Europos semestrą. 

b) Siekdama patikslinti savo priežiūros veiklos tikslus, Komisija turėtų apsvarstyti 
galimybę atitinkamame teisės akte pasiūlyti nuostatas, kuriose būtų aiškiai 
nurodyti pagrindiniai PPĮ tikslai: i) vertinti skolos grąžinimo pajėgumus ir ii) vykdyti 
tolesnius veiksmus, susijusius su įgyvendintinomis reformomis, dėl kurių susitarta 
programoje. Be to, Komisija turėtų konkrečiai nurodyti, kad priežiūros po 
programos įgyvendinimo tikslai taip pat galioja griežtesnei priežiūrai, kai ji 
taikoma šalims, baigusioms makroekonominio koregavimo programą. 

c) Komisija savo vertinimą dėl atitinkamos valstybės narės pajėgumo laiku grąžinti 
nesumokėtą (-as) paskolą (-as) turėtų grįsti patikimu rizika pagrįstu metodu, kurį 
taikant analizuojama naujausia su skolos grąžinimu susijusi rizika, nustatoma 
galima nauja rizika ir, kiek tai įmanoma, atliekamas kiekybinis jų vertinimas. 

Terminas: per būsimą ekonomikos valdymo peržiūrą (iki 2023 m. vidurio). 
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95 Priežiūros po programos įgyvendinimo įgyvendinimui trūksta lankstumo, todėl, 
užuot kūrus pridėtinę vertę, padidėja administracinė našta. Komisija pagal reglamentą 
privalo: 

— įgyvendinti priežiūrą po programos įgyvendinimo iki to laiko, kai grąžinama ne 
mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, kuri suteikta valstybių narių, Europos 
finansinės padėties stabilizavimo priemonės, Europos finansinio stabilumo 
priemonės ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) lėšomis. Tai apima atvejus, 
kai Komisija prieina prie išvados, kad valstybės narės ekonominė padėtis tapo 
patikima, o skolos grąžinimo rizika yra maža (žr. 38–42 dalis); 

— du kartus per metus teikti ataskaitas apie PPĮ rezultatus. Šis dažnumas, taip pat 
taikomas vizitams, yra pateisinamas netrukus po to, kai baigiama 
makroekonominio koregavimo programa, taip siekiant išlaikyti reformų pagreitį ir 
suteikti patikinimą kreditoriams. Tačiau ši taisyklė nustoja galioti, kai valstybė narė 
vėl sugrįžta į įprastas vėžes ir kai neužtenka atitinkamos naujos informacijos, kuria 
remiantis būtų galima du kartus per metus rengti vizitus ir skelbti ataskaitas 
(žr. 43, 50–53 ir 57 dalis). 

96 Taikydama griežtesnę priežiūrą, Komisija pagal reglamentą privalo teikti 
ketvirtines ataskaitas. Tačiau šis dažnumas, kurio Komisija paisė ir rengdama vizitus, 
sukelia labai didelę naštą tiek Komisijai, tiek atitinkamai valstybei narei. Teikiant 
prašomus duomenis ir informaciją Komisijai, atitinkamos nacionalinės valdžios 
institucijos negali pasinaudoti ištekliais, reikalingais jų pagrindinei užduočiai įvykdyti, 
t. y. įgyvendinti reformas, siekiant, kad valstybė narė grįžtų į vėžes (žr. 48 ir 54 dalis). 

2 rekomendacija. Racionalizuoti procedūras ir suteikti 
lankstumo 

Siekdama užtikrinti, kad priežiūros veikla sudarytų mažesnę naštą ir būtų efektyvesnė, 
Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti iš dalies pakeisti atitinkamą teisės aktą, 
kuriuo būtų nustatomos nuostatos, pagal kurias būtų galima: 

a) sustabdyti priežiūrą po programos įgyvendinimo, iki bus pasiekta 75 % viršutinė 
riba, jeigu Komisija teigiamai įvertina valstybės narės skolos grąžinimo pajėgumą; 

b) sumažinti pranešimų apie priežiūrą po programos įgyvendinimo dažnumą iki vieno 
pranešimo per metus, jeigu valstybės narės padėtis pakankamai pagerėjo. Lygiai 
taip pat reikėtų sumažinti Komisijos rengiamų peržiūros vizitų dažnumą (dėl to 
nereikėtų daryti jokių teisės akto pakeitimų); 
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c) sumažinti jos ataskaitų, teikiamų pagal sugriežtintą priežiūrą, skaičių nuo keturių 
iki dviejų per metus. Lygiai taip pat reikėtų sumažinti Komisijos rengiamų 
peržiūros misijų dažnumą (dėl to nereikėtų daryti jokių teisės akto pakeitimų). 

Terminas: per būsimą ekonomikos valdymo peržiūrą (iki 2023 m. vidurio). 

97 Be veiklos, kuri sutampa su Europos semestro metu vykdoma veikla, nustatėme, 
kad Komisija sistemiškai ir oficialiai nesusitarė su atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis dėl išsamaus reformų, dėl kurių reikėtų imtis tolesnių veiksmų, sąrašo 
(žr. 58 dalį). 

98 Reglamentas (ES) Nr. 472/2013 nebuvo peržiūrėtas, kad būtų atsižvelgta į 
paskesnius ES finansų valdymo sistemos pokyčius, pavyzdžiui, Bendram priežiūros 
mechanizmui ir bendram pertvarkymo mechanizmui suteiktas priežiūros ir (arba) 
stebėsenos funkcijas. Nustatėme, kad kai kurios šios priežiūros formos dėl dubliuojamo 
darbo ir neoptimalaus išteklių panaudojimo sutampa (žr. 64 ir 65 dalis). 

99 Taip pat nustatėme, kad Komisija sistemiškai ir oficialiai nesusitarė su 
atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis dėl pagal PPĮ teiktinos informacijos rūšies 
ir laiko, taip praleisdama galimybę padidinti informacijos, kuri turi būti teikiama, 
nuspėjamumą ir padėti valstybėms narėms planuoti informacijos rinkimą (žr. 49 dalį). 

3 rekomendacija. Glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais 

Komisija turėtų peržiūrėti savo vidaus veikimo būdus, siekdama užtikrinti, kad: 

a) baigiant makroekonominio koregavimo programą, ji kiekvienai suinteresuotai 
valstybei narei oficialiai pristatytų i) išsamų reformų, dėl kurių reikia imtis tolesnių 
veiksmų, sąrašą, įskaitant realų įgyvendinimo tvarkaraštį, ir ii) kokią konkrečią 
informaciją reikia pateikti. Ši informacija laikui bėgant turėtų būti peržiūrima, 
siekiant užtikrinti, kad prašoma informacija toliau atitiktų priežiūros poreikius; 

b) būtų užkirstas kelias bet kokiam priežiūros po programos įgyvendinimo ir 
priežiūros pagal Bendrą priežiūros mechanizmą ir bendrą pertvarkymo 
mechanizmą sutapimui. Visų pirma tais atvejais, kai Komisija mano, kad būtina 
atlikti atskirų bankų vertinimą, ji turėtų kuo labiau naudotis atitinkamų ES įstaigų 
atliktos analizės rezultatais. 

Terminas: 2022 m. vidurys. 
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Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario 
Alexo Brenninkmeijerio, Liuksemburge 2021 m. liepos 13 d. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Priedai 
I priedas. Reformų stebėsenos pagal PPĮ ir pagal Europos 
semestrą dubliavimosi pavyzdžiai 

Priežiūra po programos įgyvendinimo Europos semestras 

Airija – 2016 m. PPĮ rudens ataskaita 
(paskelbta 2017 m. kovo mėn.), p. 27:  
 
Socialinis būstas 
Būsto veiksmų plane buvo numatyta gerokai 
išplėsti tiesioginį aprūpinimą socialiniais 
būstais. Veiksmų plane Rebuilding Ireland: 
Action Plan for Housing and Homelessness, 
pradėtame įgyvendinti liepos 19 d., vyriausybė 
įsipareigojo iki 2021 m. tiesiogiai suteikti 
47 000 socialinių būstų. Numatytos išlaidos – 
5,35 milijardo eurų. 
Papildomi socialiniai būstai prisidės prie bendros 
pasiūlos padidėjimo. Papildomos socialinio būsto 
sistemos reformos, pavyzdžiui, susijusios su 
nuomos išlaidomis, galėtų padėti sumažinti 
tiesioginio aprūpinimo socialiniu būstu išlaidas. 
Kitu atveju, tikėtina, kad tiesioginis aprūpinimas 
ilguoju laikotarpiu bus brangesnis, palyginti su 
privačioje nuomos rinkoje veikiančiomis 
schemomis. 

Airija – 2017 m. šalies ataskaita 
(paskelbta 2017 m. vasario mėn.), p. 52: 
 
Socialinis būstas 
Papildomi socialiniai būstai prisidės prie 
bendros pasiūlos padidėjimo. Veiksmų plane 
numatytas įsipareigojimas iki 2021 m. tiesiogiai 
suteikti 47 000 socialinių būstų. Numatytos 
išlaidos yra 5,35 milijardo eurų ir tai reiškia, kad 
socialinis būstas sudarys apytiksliai 40 % kapitalo 
biudžeto per artimiausius ketverius metus. 
Papildomi beveik 8 000 naujų būstų per metus 
padėtų sumažinti įtampą, kuri atsiranda dėl 
pasiūlos trūkumo. Tačiau be papildomų socialinio 
būsto sistemos reformų, pavyzdžiui, susijusių su 
nuomos išlaidomis, tiesioginis aprūpinimas 
socialiniu būstu ilguoju laikotarpiu gali būti 
brangesnis, palyginti su privačioje nuomos 
rinkoje veikiančiomis schemomis. 

Portugalija – 2016 m. PPĮ rudens 
ataskaita (paskelbta 2017 m. kovo 
mėn.), p. 20:  
 
Išlaidų peržiūra 
Išlaidų kontrolė išlieka problemiška, o išlaidų 
peržiūros nauda paaiškės ateityje. Išlaidų 
kontrolė ir ribojimas iš dalies padėjo papildomai 
pagerinti įsipareigojimų kontrolės įstatymo 
taikymą. Tačiau iš įsiskolinimų matyti, kad 
atskaitomybė yra netinkama, tą patį galima 
pasakyti apie biudžeto planavimą ir išlaidų, ypač 
ligoninėse, kontrolę. […] Peržiūroje dabar 
daugiausia dėmesio skiriama sveikatos ir 
švietimo ministerijoms, valstybinėms įmonėms, 
(centralizuotiems) viešiesiems pirkimams ir 
nekilnojamojo turto valdymui, visoms sritims, 
kuriose, valdžios institucijų manymu, gali būti 
pasiektas didelis efektyvumas. Ši užduotis būtų 
naudinga atsižvelgiant į išsamesnį požiūrį, kuris 
apima visus viešojo sektoriaus lygmenis, taip pat 
jos metu būtų nustatyti konkretūs su taupymu 
susiję tikslai.  

Portugalija – 2017 m. šalies ataskaita 
(paskelbta 2017 m. vasario mėn.), p. 52: 
 
Išlaidų peržiūra 
Dabartinei išlaidų peržiūrai būtų naudinga 
taikyti išsamesnį ir labiau strateginį požiūrį. 
Valdžios institucijos pradėjo išlaidų peržiūrą, 
kurioje daugiausia dėmesio skiriama sveikatos ir 
švietimo ministerijoms, valstybinėms įmonėms, 
(centralizuotiems) viešiesiems pirkimams ir 
nekilnojamojo turto valdymui. Šiai peržiūrai 
trūksta išsamaus požiūrio, kuris apimtų visą 
viešąjį sektorių ir būtų grindžiamas konkrečių su 
taupymu susijusių tikslų rinkiniu. Priešingai, 
ligoninių įsiskolinimas nuo metų pradžios didėjo, 
o tai rodo, kad trūksta išlaidų kontrolės, ypač 
sveikatos sektoriuje. 
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Priežiūra po programos įgyvendinimo Europos semestras 

Kipras – 2019 m. PPĮ pavasario ataskaita 
(paskelbta 2019 m. birželio mėn.), p. 22: 
 
„Olympic Insurance“ žlugimas 
Tolimesni veiksmai po „Olympic Insurance“ 
žlugimo išlieka neaiškūs. Kipro draudimo 
bendrovių kontrolės tarnyba 2018 m. gegužės 
mėn. sustabdė žlungančios draudimo bendrovės 
licencijos galiojimą po to, kai draudimo bendrovė 
neįvykdė jai keliamų mokumo reikalavimų. 
Likvidavimo procedūra buvo pradėta 2018 m. 
rugpjūčio pradžioje. 

Kipras – 2019 m. šalies ataskaita 
(paskelbta 2019 m. vasario mėn.), p. 39: 
 
„Olympic Insurance“ žlugimas 
Dėl „Olympic Insurance“ žlugimo kilo daug 
neaiškumų. Kipro draudimo veiklos priežiūros 
institucija 2018 m. gegužės mėn. sustabdė 
„Olympic Insurance“ licencijos galiojimą po to, 
kai draudimo bendrovė neįvykdė jai keliamų 
mokumo reikalavimų. Likvidavimo procedūra 
buvo pradėta 2018 m. rugpjūčio pradžioje. 

Kipras – 2018 m. PPĮ rudens ataskaita 
(paskelbta 2019 m. lapkričio mėn.), p. 22 
ir 42:  
 
Trijų ramsčių strategija siekiant 
sumažinti neveiksnių paskolų lygį 
2018 m. Kipro institucijos parengė ir pradėjo 
įgyvendinti trijų ramsčių politikos strategiją, 
siekdamos sumažinti neveiksnių paskolų bankų 
sektoriuje lygį. Strategiją sudaro: i) teisėkūros 
dokumentų rinkinys, kuris apima pakeitimus, 
susijusius su teisės naudotis turtu atėmimu, 
nemokumo sistemomis ir Paskolų pardavimo 
įstatymu, ir Pakeitimo vertybiniais popieriais 
įstatymo priėmimą; ii) CCB gero turto ir 
įsipareigojimų pardavimas, likusį turtą paliekant 
CAMC, ir iii) laikinos subsidijų schemos (ESTIA) 
sukūrimas, siekiant spręsti neveiksnių paskolų, 
užtikrintų pagrindine gyvenamąja vieta, 
problemą. Pagal pirmąjį ramstį, t. y. teisinės ir 
reguliavimo sistemos griežtinimą, Atstovų Rūmai 
2018 m. liepos pradžioje patvirtino įvairius 
teisinius pasiūlymus, kuriais siekiama pašalinti 
kliūtis neveiksnių paskolų pertvarkymui. Antrasis 
ramstis, kuris apima didelės dalies bankų 
sektoriaus blogų paskolų pašalinimą, buvo 
įgyvendintas 2018 m. rugsėjo mėn., kai CCB 
atsisakė savo banko licencijos. Pagal paskutinį 
ramstį ESTIA schemos struktūra buvo užbaigta 
2018 m. lapkričio mėn. Schemą tikimasi pradėti 
įgyvendinti nuo 2019 m. pradžios. […] Dėl 
dabartinio teisminio proceso prastėja sutarčių 
vykdymo užtikrinimas, o bankai atgrasomi nuo 
prieinamos teisinės sistemos naudojimo siekiant 
sumažinti neveiksnių paskolų lygį. Be to, pirmiau 
nurodytos ESTIA schemos veiksmingumas didele 
dalimi priklauso nuo teisminės sistemos 
efektyvumo priimant sprendimus dėl teisių 
atėmimo iš įsipareigojimų nevykdančių asmenų ir 
netinkamų skolininkų. 

Kipras – 2019 m. šalies ataskaita  
(paskelbta 2019 m. vasario mėn.), p. 20:  
 
Trijų ramsčių strategija siekiant 
sumažinti neveiksnių paskolų lygį 
Kipro institucijos parengė ir pradėjo įgyvendinti 
trijų ramsčių politikos strategiją, kad sumažintų 
neveiksnių paskolų lygį. Strategiją sudarė: 
i) teisėkūros dokumentų rinkinys, įskaitant 
pakeitimus, susijusius su teisės naudotis turtu 
atėmimu, nemokumo sistemomis ir paskolų 
pardavimo įstatymu, ir pakeitimo vertybiniais 
popieriais įstatymo priėmimą; ii) Cyprus 
Cooperative Bank, kuris turėjo daug neveiksnių 
paskolų, pardavimas, pradedant likviduoti jo 
likusį subjektą, ir iii) laikinos valstybės paramos 
schemos (ESTIA), skirtos pagrindine gyvenamąja 
vieta užtikrintų neveiksnių paskolų problemai (tai 
pati sudėtingiausia neveiksnių paskolų dalis) 
spręsti, parengimas. Pirmojo ramsčio, t. y. 
teisinės ir reguliavimo sistemos griežtinimas, 
teisiniais pakeitimais siekiama pašalinti kai kurias 
kliūtis neveiksnių paskolų pertvarkymui. Antrasis 
ramstis buvo įgyvendintas 2018 m. rugsėjo mėn., 
kai Cyprus Cooperative Bank atsisakė savo banko 
licencijos. Todėl jo poveikis neveiksnioms 
paskoloms jau yra matomas, nes didelė dalis 
blogų paskolų yra atskirtos nuo bankų 
sektoriaus. Pagal paskutinį ramstį ESTIA schemos 
struktūra buvo užbaigta 2018 m. lapkričio 
pradžioje ir tikimasi, kad ji bus įgyvendinta 
2019 m. pirmąjį pusmetį (žr. 4.2.1 skirsnį). 
Suplanuota teismų sistemos reforma siekiama 
stiprinti sutarčių vykdymą ir galiausiai pagerinti 
šalies mokėjimo kultūrą (žr. 4.4.3 skirsnį). Be to, 
ESTIA schemos veiksmingumas didele dalimi 
priklauso nuo teisminės sistemos efektyvumo 
vykdant procedūras dėl teisių atėmimo iš 
įsipareigojimų nevykdančių asmenų ir netinkamų 
skolininkų. 
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II priedas. Paskesnių PPĮ ataskaitų, iš kurių matyti nedidelė 
pažanga įgyvendinant struktūrines reformas, pavyzdžiai 

PPĮ ataskaita Kipras: nauja Nemokumo tarnyba 

2016 m. ruduo 
(paskelbta 2016 m. 
gruodžio mėn.) 

Nauja Kipro nemokumo tarnyba pradėjo veikti 2015 m. 
birželio mėn., tačiau jai reikia daugiau išteklių. 

2017 m. pavasaris 
(paskelbta 2017 m. liepos 
mėn.) 

Nauja Kipro nemokumo tarnyba pradėjo veikti 2015 m. 
birželio mėn., tačiau jai reikia daugiau išteklių. 

2017 m. ruduo 
(paskelbta 2017 m. 
gruodžio mėn.) 

Kipro nemokumo tarnyba pradėjo veikti 2015 m. birželio 
mėn., tačiau jai reikia daugiau išteklių. 

2018 m. pavasaris 
(paskelbta 2018 m. liepos 
mėn.) 

Dirbama siekiant padidinti Nemokumo tarnybos 
veiksmingumą ir efektyvumą. 

2018 m. ruduo 
(paskelbta 2018 m. 
lapkričio mėn.) 

Siekiant padidinti Nemokumo tarnybos veiksmingumą ir 
efektyvumą, reikia dėti daugiau pastangų. 

2019 m. pavasaris 
(paskelbta 2019 m. 
birželio mėn.) 

Dirbama […] siekiant padidinti Nemokumo tarnybos 
veiksmingumą ir efektyvumą. 

2019 m. ruduo 
(paskelbta 2019 m. 
lapkričio mėn.) 

Naujas Nemokumo departamentas, kuris turi būti sukurtas ir 
pradėti veikti iki 2020 m. pradžios, turėtų padidinti 
nemokumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. 

2020 m. pavasaris 
(paskelbta 2020 m. 
gegužės mėn.) 

Komisija nepateikė pastabų dėl Nemokumo tarnybos. 

2020 m. ruduo 
(paskelbta 2020 m. 
lapkričio mėn.) 

Nemokumo departamento nauja organizacinė struktūra 
pradėta taikyti 2021 m. sausio mėn. 
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PPĮ ataskaita Portugalija: išlaidų peržiūra 

2016 m. vasara  
(paskelbta 2016 m. 
rugsėjo mėn.) 

Vyriausybė pradėjo viešojo administravimo išlaidų peržiūrą, 
bandydama toliau ieškoti būdų, kaip sutaupyti kuo daugiau 
išlaidų. 

2016 m. ruduo 
(paskelbta 2017 m. kovo 
mėn.) 

Išlaidų kontrolė išlieka problemiška, o išlaidų peržiūros nauda 
paaiškės ateityje. 

2017 m. vasara 
(paskelbta 2017 m. spalio 
mėn.) 

Išlaidų kontrolė išlieka problemiška, o išlaidų peržiūros nauda 
paaiškės labai pamažu, iš anksto neapibrėžus taupymo tikslų. 

2017 m. ruduo 
(paskelbta 2018 m. sausio 
mėn.) 

Išlaidų peržiūra laipsniškai plečiama į naujus sektorius. 
Platesnio užmojo taupymo tikslai, nustatyti 2018 m. išlaidų 
peržiūroje atspindi teigiamą pokytį. 

2018 m. vasara 
(paskelbta 2018 m. 
rugsėjo mėn.) 

Nors bendra išlaidų peržiūra neseniai buvo išplėsta ir dabar 
joje nustatyti platesnio užmojo taupymo tikslai, būsimus 
žingsnius vis dar reikia konkrečiai nustatyti. 

2018 m. ruduo 
(paskelbta 2019 m. 
vasario mėn.) 

Išlaidų peržiūra turi būti tęsiama 2019 m. 

2019 m. vasara 
(paskelbta 2019 m. spalio 
mėn.) 

Dabartinė išlaidų peržiūra vyksta lėtai ir numatoma, kad dėl 
jos efektyvumas padidės gana menkai. 

2019 m. ruduo 
(paskelbta 2020 m. 
balandžio mėn.) 

Didėjantis spaudimas didžiausiems dabartinių viešųjų išlaidų 
aspektams kažkaip liko nepastebėtas. 

2020 m. ruduo 
(paskelbta 2020 m. 
lapkričio mėn.) 

Komisija nepateikė pastabų dėl išlaidų peržiūros. 
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PPĮ ataskaita Airija: mokesčių bazės išplėtimas 

2015 m. ruduo 
(paskelbta 2016 m. sausio 
mėn.) 

Dėl pagrindinės tarptautinių bendrovių veiklos Airijai kyla 
potencialių pajamų sukrėtimų rizika, kurią galėtų sukelti 
tarptautinių mokesčių standartų ir praktikos pokyčiai. 

2016 m. pavasaris 
(paskelbta 2016 m. 
rugsėjo mėn.) 

Laipsniškas visuotinio socialinio mokesčio (USC) atsisakymas 
prieštarauja įsipareigojimui išlaikyti plataus masto mokesčio 
bazę. 

2016 m. ruduo 
(paskelbta 2017 m. kovo 
mėn.) 

Platesnė mokesčio bazė padėtų padidinti viešųjų finansų 
atsparumą neigiamiems įvykiams. 

2017 m. pavasaris 
(paskelbta 2017 m. liepos 
mėn.) 

Platesnė mokesčio bazė padėtų pagerinti pajamų stabilumą 
esant ekonominiams svyravimams. 

2017 m. ruduo 
(paskelbta 2018 m. 
vasario mėn.) 

Platesnė pajamų mokesčio bazė padėtų pagerinti pajamų 
stabilumą esant ekonominiams svyravimams. 

2018 m. pavasaris 
(paskelbta 2018 m. liepos 
mėn.) 

Atsižvelgiant į padidėjusią išorės riziką, […] būtų racionalu 
praplėsti mokesčio bazę. 

2018 m. ruduo 
(paskelbta 2019 m. 
vasario mėn.) 

Platesnė pajamų mokesčio bazė padėtų pagerinti pajamų 
stabilumą esant ekonominiams svyravimams. 

2019 m. pavasaris 
(paskelbta 2019 m. 
rugsėjo mėn.) 

Mokesčio bazės praplėtimas ir priklausomybės nuo pelno 
mokesčio pajamų sumažinimas pagerintų pajamų stabilumą. 
Naujausios su pajamomis susijusios priemonės apskritai 
nedaug prisidėjo prie mokesčio bazės praplėtimo. 

2019 m. ruduo 
(paskelbta 2020 m. 
vasario mėn.) 

Platesnė mokesčio bazė padėtų sustiprinti viešuosius 
finansus. 

2020 m. ruduo 
(paskelbta 2020 m. 
lapkričio mėn.) 

Platesnė mokesčio bazė padėtų sustiprinti viešųjų finansų 
atsparumą. 
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III priedas. Didelio vėlavimo įgyvendinant reformas pavyzdžiai 

Teisingumas. Graikija įsipareigojo įgyvendinti trejų metų veiksmų planą teisingumo 
srityje, pagal kurį e. teisingumo sistema (OSDDY-PP) turėjo būti užbaigta iki 2020 m. 
vidurio, o elektroninio teisinių dokumentų pateikimo sistema visuose teismuose 
turėjo būti įgyvendinta iki 2019 m. pabaigos, šiuo tikslu iki 2019 m. vidurio užbaigus 
konkurso procedūrą.  
 
2019 m. birželio mėn. ataskaitoje nurodoma, kad konkurso dokumentacija dar 
nebuvo baigta ir kad konkurso paskelbimas buvo atidėtas iki 2019 m. rugsėjo mėn. 
Kitoje ataskaitoje skaitytojai buvo informuoti, kad konkurso pradžia dar kartą buvo 
atidėta iki 2019 m. gruodžio mėn. 2020 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje nurodyta, kad 
konkurso procedūros užbaigimas buvo atidėtas iki 2020 m. gruodžio mėn., t. y. 
2020 m. lapkričio mėn. ataskaitoje patvirtintos datos, nurodant, kad vėlavimas 
atsirado dėl pandemijos. Todėl IT sistemų diegimas vėluoja dėl pirmiau minėtos 
vėlyvos konkurso pradžios. Be to, diegimo laikas taip pat buvo pratęstas. Tikimasi, 
kad sistemos bus diegiamos praėjus 3,5 metų nuo iš pradžių numatyto galutinio 
termino, jeigu nebus jokių kitų vėlavimų. 
 
Dėl elektroninės pateikimo sistemos diegimo visuose teismuose pažymėtina, kad 
2020 m. vasario mėn. ataskaitoje nurodyta, jog šis galutinis terminas (2019 m. 
pabaiga) buvo praleistas, o įgyvendinimas jau pradėtas, tačiau tik tam tikruose 
teismuose. 2020 m. gegužės mėn. ataskaitoje pranešta, kad elektroninė pateikimo 
sistema turėtų būti privaloma nuo 2021 m. sausio mėn. ir tik administraciniuose 
teismuose, o civiliniai ir baudžiamieji teismai šiuo klausimu patys priimtų sprendimą. 
 

Viešasis administravimas. Siekdama modernizuoti savo viešąjį administravimą, 
Graikija įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos paskirti 69 administracinius generalinius 
sekretorius. 
 
2018 m. lapkričio mėn. ataskaitoje nurodyta, kad iki to laiko buvo „didelių vėlavimų 
ir pareigūnai nebuvo paskirti“.  
2019 m. birželio mėn. ataskaitoje pranešta apie 1 paskyrimą ir 4 atrankas, taip pat 
apie atidėtą galutinį terminą 69 atrankoms iki 2019 m. gruodžio mėn. užbaigti.  
2019 m. lapkričio mėn. ataskaitoje pateikta informacija, kad nauju įstatymu 
panaikintos 69 administracinių generalinių sekretorių pareigybės, jas pakeičiant 
13 nuolatinių sekretorių pareigybių, įskaitant atrankos procedūrą, kuri turėjo būti 
baigta iki 2020 m. sausio mėn. 
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Akronimai ir santrumpos 
ECB: Europos Centrinis Bankas 

EFK: Ekonomikos ir finansų komitetas 

ESM: Europos stabilumo mechanizmas 

PPĮ: priežiūra po programos įgyvendinimo 

SESV: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

TVF: Tarptautinis valiutos fondas 
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Žodynėlis 
Bendras pertvarkymo mechanizmas: mechanizmas, pagal kurį Bendra pertvarkymo 
valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos centralizavo pertvarkymo įgaliojimus ir 
tiesiogiai atsako už bankų sąjungoje dalyvaujančių valstybių narių bankų pertvarkymą. 

Bendras priežiūros mechanizmas: bankų priežiūrai skirtas mechanizmas, kurį sudaro 
ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinės priežiūros institucijos. 

Biudžeto balansas: visų viešųjų išlaidų ir pajamų konkrečiais metais balansas. 
Teigiamas balansas reiškia perteklių, o neigiamas balansas – deficitą. 

Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė: ES priemonė, kuri sudaro sąlygas 
Komisijai skolintis finansų rinkose Sąjungos vardu su netiesiogine ES biudžeto garantija, 
kad galėtų suteikti finansinę pagalbą bet kuriai ES šaliai, patiriančiai didelių finansinių 
sunkumų arba kuriai kyla tokių sunkumų grėsmė, siekiant išsaugoti finansinį stabilumą. 
Šiandien tikimasi, kad euro zonos šalys, kurioms reikalinga finansinė pagalba, 
pasinaudos Europos stabilumo mechanizmu (ESM). 

Europos finansinio stabilumo fondas: specialiosios paskirties įmonė, įsteigta ir 
valdoma euro zonos valstybių narių kaip Liuksemburge registruota įmonė. Jis buvo 
sukurtas kaip laikinas gelbėjimo mechanizmas, skirtas skolintis išteklių finansų rinkose 
su euro zonos valstybių narių garantijomis, siekiant juos perskolinti su sunkumais 
susidūrusioms euro zonos valstybėms narėms. Fondas neteikia jokios papildomos 
finansinės pagalbos euro zonos šalims, patiriančioms didelių finansinių sunkumų arba 
kurioms kyla tokių sunkumų grėsmė, nes dabar šią užduotį atlieka tik ESM. 

Europos stabilumo mechanizmas: ESM buvo įsteigtas 2012 m. spalio mėn. kaip 
nuolatinė tarpvyriausybinė organizacija. Kaip ir jo pirmtakas laikinas Europos finansinio 
stabilumo fondas, ESM teikia finansinę pagalbą euro zonos šalims, patiriančioms 
didelių finansinių sunkumų arba kurioms kyla tokių sunkumų grėsmė, jeigu tai būtina 
siekiant apsaugoti visos euro zonos finansinį stabilumą. Pagal šį mechanizmą finansinė 
pagalba teikiama išleidžiant skolos vertybinius popierius. 

Graikijos paskolų priemonė: Graikijos paskolų priemonė yra pirmoji finansinės 
pagalbos Graikijai programa, dėl kurios susitarta 2010 m. gegužės mėn. Ją sudarė euro 
zonos šalių teikiamos dvišalės paskolos, kurių suma siekė 52,9 milijardo eurų. 
Įgyvendinant šią priemonę, Komisija neveikia kaip skolintoja, tačiau jai patikėtos 
užduotys koordinuoti ir administruoti sutelktas dvišales paskolas. 

Makroekonominio koregavimo programos užbaigimas: programa, kurioje nustatyta 
galutinė data, baigiasi Komisijai sėkmingai užbaigus galutinę peržiūrą. 
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Pirminis (biudžeto) balansas: biudžeto balansas, neįskaitant palūkanų mokėjimų, 
susijusių su bendra valdžios sektoriaus skola. 



Komisijos atsakymai 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Chronologija 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=59351 



Audito grupė 
Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politika ir 
programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito 
Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, 
atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų 
ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą. 

Šį veiklos auditą atliko Audito Rūmų nario Alexo Brenninkmeijerio vadovaujama 
IV audito kolegija „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika“. Auditui vadovavo 
Audito Rūmų narys Alexas Brenninkmeijeris, jam padėjo kabineto vadovas 
Raphaelis Debetsas ir kabineto atašė Di Hai, pagrindinė vadybininkė Marion Colonerus, 
užduoties vadovas Giuseppe Diana, auditoriai Stefano Sturaro ir Laura Lalikova. Kalbinę 
pagalbą teikė Zoe Dennis. 

49 
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Europos Audito Rūmų pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal Europos 
Audito Rūmų sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio 
dokumentų naudojimo.  

Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES 
priklausantis Audito Rūmų turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis 
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Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės 
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jose pateiktas privatumo ir autorių teisių politikas. 

Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas 

Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito 
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Komisija yra atsakinga už makroekonominio koregavimo 
programą baigiančių euro zonos valstybių narių priežiūrą ir ją 
vykdydama užtikrina, kad valstybės narės išlaikytų ekonominį ir 
finansinį stabilumą. Tai naudinga pačioms valstybėms narėms ir jų 
skolintojams. Mes tikrinome Komisijos vykdomos atitinkamų 
penkių valstybių narių (Airijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro ir 
Portugalijos) priežiūros struktūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą. 
Nustatėme, kad priežiūra yra tinkama priemonė, tačiau dėl 
neaiškų tikslų ir nepakankamai racionalizuoto bei tikslingo jos 
įgyvendinimo nebuvo užtikrintas jos efektyvumas. Pateikėme 
rekomendacijų Komisijai, kaip spręsti šiuos klausimus, įskaitant 
atitinkamų teisės aktų persvarstymą, kad jos priežiūros veikla 
būtų įtraukta į Europos semestrą. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 
dalies antrą pastraipą. 
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