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Streszczenie 
I W latach 2010–2013 pięć państw członkowskich należących do strefy euro (Irlandia, 
Grecja, Hiszpania, Cypr i Portugalia) – które zostały poważnie dotknięte kryzysem 
finansowym z lat 2008–2009, a następnie kryzysem zadłużeniowym – otrzymało 
pomoc finansową (468,2 mld euro) za pośrednictwem różnych mechanizmów, 
częściowo z wykorzystaniem budżetu UE. Pomoc została udzielona w ramach 
europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej, Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a także przez 
poszczególne państwa członkowskie (w ramach pożyczek dwustronnych) oraz przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

II W 2013 r. UE przyjęła rozporządzenie, w którym określono zasady nadzoru 
gospodarczego i budżetowego sprawowanego przez Komisję nad państwami 
członkowskimi strefy euro stojącymi w obliczu poważnych trudności finansowych. Ma 
ono zastosowanie do państw członkowskich doświadczających trudności prowadzących 
do wystąpienia potencjalnych niekorzystnych skutków ubocznych dla innych państw 
członkowskich w strefie euro, a także do państw członkowskich, które występują 
o pomoc finansową lub ją otrzymują. Rozporządzenie stanowi też, że państwa 
członkowskie, które nie będą już objęte programem dostosowań 
makroekonomicznych, zostają objęte nadzorem po zakończeniu programu lub nawet 
wzmocnionym nadzorem. Celem jest zapewnienie, by zainteresowane kraje pozostały 
na właściwej drodze, z korzyścią dla samych państw członkowskich i ich 
pożyczkodawców. 

III W celu poinformowania decydentów i zainteresowanych stron o funkcjonowaniu 
nadzoru Trybunał zbadał, czy działania w ramach nadzoru po zakończeniu programu 
były odpowiednie pod względem kształtu, wdrożenia, jak również oddziaływania. 
Wyniki tych prac mogą stanowić wkład do trwającego przeglądu mechanizmów 
zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej. Mogą też zostać 
wykorzystane jako głos w dyskusji na temat kształtu ewentualnego mechanizmu 
nadzoru dotyczącego spłaty kredytów zaciągniętych w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem jest pomoc na rzecz państw 
członkowskich dotkniętych pandemią COVID-19. Prace kontrolne objęły okres od 
momentu rozpoczęcia przez Komisję pełnienia nadzoru nad pięcioma państwami 
członkowskimi, których dotyczył nadzór, do końca 2020 r. 

IV Ogólny wniosek Trybunału jest taki, że nadzór Komisji nad państwami 
członkowskimi, które wyszły z programu dostosowań makroekonomicznych, był 
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właściwy. Efektywność nadzoru jest jednak osłabiona, ponieważ cele określone 
w rozporządzeniu nie są precyzyjne, a na niekorzyść wdrażania wpływa pewien brak 
usprawnień i ukierunkowania. 

V Jeśli chodzi o koncepcję, Trybunał stwierdził, że w wyniku ustanowienia 
instrumentów finansowych, z których nie wszystkie podlegają prawu Unii lub wiążą się 
z wykorzystaniem budżetu Unii, dochodzi do pokrywania się działań w zakresie 
nadzoru prowadzonych przez Komisję i w ramach Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności. Ponadto, ponieważ w podstawie prawnej cele działań nadzoru po 
zakończeniu programu zostały określone w sposób ogólny, w praktyce pokrywały się 
one z pracami Komisji prowadzonymi w kontekście europejskiego semestru oraz 
z pracami prowadzonymi przez inne organy Unii w ramach Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego lub jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

VI Podstawa prawna nie przewiduje obecnie elastyczności w harmonogramie 
nadzoru: nawet jeżeli Komisja uzna, że ryzyko braku spłaty zadłużenia jest niskie, nie 
może zawiesić nadzoru ani zmniejszyć częstotliwości składania sprawozdań. Komisja 
jest zobowiązana do przedstawiania sprawozdań półrocznych (lub – w przypadku 
wzmocnionego nadzoru – kwartalnych) i w związku z tym przeprowadzała wizyty 
kontrolne w państwach członkowskich z taką samą częstotliwością, chociaż 
niekoniecznie przynosiło to wartość dodaną. Trybunał stwierdził w istocie, że 
w kolejnych sprawozdaniach powtarzały się te same informacje. 

VII Analizy przeprowadzone przez Komisję charakteryzowały się dobrą jakością. 
Trybunał stwierdził jednak, że sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu 
zawierały również ocenę reform, które nie zostały uzgodnione w ramach programu, 
i nie koncentrowano się w nich w wystarczającym stopniu na zdolności państwa 
członkowskiego do spłaty zobowiązań. W szczególności informacje na temat spłat 
pożyczek, o ile zostały przedstawione, były rozproszone w różnych częściach 
sprawozdań, a analizy ryzyka dotyczące zdolności do spłaty zobowiązań zawierały 
niedociągnięcia. 

VIII Biorąc pod uwagę brak zachęt lub silnych instrumentów egzekwowania, a także 
wiele czynników, które mają znaczenie przy wdrażaniu przez państwo członkowskie 
niezbędnych reform, nie ma dalszych dowodów na to, że nadzór pełniony przez 
Komisję istotnie wpłynął na wspieranie wdrażania reform i wzmocnienie pewności 
wierzycieli. Przedstawiciele państw członkowskich uznali jednak nadzór za pomocny we 
wspieraniu dialogu i utrzymywaniu państw na właściwym torze. 
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IX Na podstawie tych ustaleń Trybunał zaleca, by Komisja: 

— zintegrowała swoje różnorodne działania w zakresie nadzoru; 

— usprawniła procedury i zwiększyła elastyczność; 

— ulepszyła interakcję z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami. 
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Wstęp 

Informacje ogólne 

01 Kryzys ekonomiczny i finansowy, który Europa odczuła w 2008 roku, był 
czynnikiem wywołującym europejski kryzys zadłużeniowy, jaki ogarnął państwa 
członkowskie UE w dwóch falach. W latach 2008–2009 dotknął on państwa spoza 
strefy euro, a w 2010 r. rozprzestrzenił się na strefę euro. Trzy państwa członkowskie 
spoza strefy euro zwróciły się o pomoc finansową w ramach unijnego mechanizmu 
bilansu płatniczego1: Węgry – w 2008 r., a Rumunia i Łotwa – w 2009 r. 

02 W 2010 r. jako pierwsze państwo członkowskie strefy euro o pomoc finansową 
zwróciła się Grecja, a następnie uczyniły to: Irlandia w 2010 r., Portugalia w 2011 r., 
Hiszpania w 2012 r. i Cypr w 2013 r. Ponieważ mechanizm bilansu płatniczego był 
ograniczony do państw członkowskich spoza strefy euro, stopniowo opracowywano 
specjalne mechanizmy zapewniające wsparcie finansowe dla państw członkowskich 
strefy euro. Mechanizmy te obejmowały pożyczki dwustronne, takie jak umowa 
w sprawie Instrumentu pożyczkowego na rzecz Grecji, europejski mechanizm 
stabilizacji finansowej2, Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski 
Mechanizm Stabilności (EMS). Pożyczki udzielane w ramach tych mechanizmów były 
często uzupełniane pożyczkami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). 
Na rys. 1 przedstawiono pomoc finansową (łącznie 468,2 mld euro) udzieloną pięciu 
wymienionym państwom członkowskim w podziale na źródła finansowania. 

                                                      
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument 

średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich 
(Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1). 

2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski 
mechanizm stabilizacji finansowej (Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Rys. 1 – Udzielona pomoc finansowa w podziale na źródła finansowania 
(w mld euro) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych dotyczących programów uzyskanych 
od Komisji, EMS i MFW. 

03 Ponieważ te różnorodne mechanizmy zostały przyjęte pod presją czasu, nie 
wprowadzono od początku unijnych ram nadzoru, których celem byłoby zapewnienie 
pożyczkodawców (tj. państw członkowskich i podatników) o stabilności finansowej 
danego kraju, a tym samym – zapobieganie skutkom ubocznym. Aby wypełnić tę lukę, 
Parlament Europejski i Rada przyjęły w maju 2013 r. rozporządzenie (UE) nr 472/20133, 
organizujące nadzór nad państwami członkowskimi strefy euro stojącymi w obliczu 
poważnych trudności lub otrzymującymi pomoc finansową. W rozporządzeniu tym 
przewidziano trzy rodzaje nadzoru: 

— wzmocniony nadzór; 

— nadzór w oparciu o program; 

— nadzór po zakończeniu programu. 

                                                      
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1). 

130,9

59,9
32,1

52,9

17,7

22,5
4,8

22,5

26

26

24,3

41,3

6,3

1

174,6

107,5

81,6

57,7
46,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Europejski
Instrument
Stabilności
Finansowej

Europejski
Mechanizm
Stabilności

Międzynarodowy
Fundusz Walutowy

Pożyczki dwustronne Europejski
mechanizm
stabilizacji
finansowej

Grecja Irlandia Portugalia Hiszpania Cypr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32013R0472


9 

 

04 Wszystkie państwa członkowskie UE są objęte standardowym nadzorem 
gospodarczym i budżetowym w ramach europejskiego semestru. Europejski semestr 
został wprowadzony w 2010 r. w celu monitorowania i koordynowania polityki 
gospodarczej i budżetowej państw członkowskich. Każdego roku Komisja 
przeprowadza szczegółową analizę planów każdego państwa w zakresie reform 
budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych. Następnie proponuje zalecenia 
dla poszczególnych krajów na najbliższe 12–18 miesięcy, które to zalecenia mają zostać 
przyjęte przez Radę Europejską. 

05 Jeżeli państwo członkowskie jest dotknięte lub zagrożone poważnymi 
trudnościami dotyczącymi jego stabilności finansowej lub stabilności finansów 
publicznych, prowadzącymi do potencjalnych niekorzystnych skutków ubocznych dla 
innych państw członkowskich w strefie euro, Komisja może objąć je wzmocnionym 
nadzorem, który stanowi uzupełnienie jej nadzoru standardowego. Komisja podejmuje 
decyzję o ewentualnym przedłużeniu wzmocnionego nadzoru co sześć miesięcy. Jeżeli 
sytuacja uległa pogorszeniu, państwo członkowskie może wystąpić o objęcie go 
programem dostosowań makroekonomicznych. 

06 Państwa członkowskie objęte programem dostosowań makroekonomicznych są 
zazwyczaj wyłączone z monitorowania i oceny w ramach europejskiego semestru (tak 
jak stało się to w przypadku Irlandii, Grecji, Cypru i Portugalii). Zamiast tego stosuje się 
wzmocniony rodzaj nadzoru, a więc nadzór w oparciu o program. W przypadku gdy 
program dostosowań makroekonomicznych nie jest jednak w pełni rozwinięty 
(tzn. dotyczy tylko ograniczonych aspektów gospodarki danego państwa), do dziedzin 
nieobjętych programem może mieć nadal zastosowanie europejski semestr. 
Przykładem jest Hiszpania, której program koncentrował się wyłącznie na sektorze 
finansowym. 

07 Po zakończeniu realizacji programu dostosowań makroekonomicznych państwo 
członkowskie zostaje objęte nadzorem po zakończeniu programu, przy czym nadzór 
ten jest realizowany równolegle do europejskiego semestru. W rozporządzeniu (UE) 
nr 472/2013 określono cel, w myśl którego Komisja musi ocenić sytuację gospodarczą, 
budżetową i finansową państwa członkowskiego objętego nadzorem po zakończeniu 
programu oraz – w razie potrzeby – skierować do Rady wniosek o zalecenie podjęcia 
działań naprawczych. Państwami członkowskimi, które obecnie podlegają nadzorowi 
po zakończeniu programu, są Cypr, Irlandia, Portugalia i Hiszpania. 

08 Jeżeli do końca okresu objętego programem dostosowań makroekonomicznych 
Komisja uzna, że istnieje ciągłe zagrożenie dla stabilności finansowej, które 
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prawdopodobnie będzie miało negatywne skutki uboczne dla innych państw 
członkowskich w strefie euro, może podjąć decyzję o objęciu państwa członkowskiego 
nie nadzorem po zakończeniu programu, a wzmocnionym nadzorem. Tak jest 
w przypadku Grecji. Na rys. 2 podsumowano różne rodzaje nadzoru w UE. 

Rys. 2 – Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

09 Minimalny okres nadzoru po zakończeniu programu, który następuje, gdy 
państwo wychodzi z programu dostosowań makroekonomicznych, jest równy okresowi 
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zagrożenia dla stabilności finansowej lub stabilności budżetowej.  
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Rys. 3 – Harmonogram spłat w ramach programów dostosowań 
makroekonomicznych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie dokumentów programowych Komisji i bazy 
danych AMECO. 
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4 Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010–2013, 
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Programme, Spain 2012–2014, Institutional Paper 019, styczeń 2016 r. Ex Post Evaluation of 
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Funkcje i zakresy odpowiedzialności 

11 Komisja odpowiada za nadzór nad państwami członkowskimi, które wychodzą 
z programu, i musi dwa razy w roku przekazywać swoje oceny Parlamentowi 
Europejskiemu, Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu (KEF) oraz parlamentom 
narodowym państw członkowskich. Aby zrealizować ten cel, Komisja ma do dyspozycji 
różne środki: 

— przeprowadza regularne wizyty kontrolne w państwach członkowskich objętych 
nadzorem; 

— może zwrócić się do państw członkowskich o konkretne informacje (np. na temat 
wykonania budżetu i zmian w ich systemie finansowym); 

— może zwrócić się do państwa członkowskiego objętego wzmocnionym nadzorem 
o przeprowadzenie testów warunków skrajnych lub analiz wrażliwości w celu 
oceny odporności sektora finansowego; 

— może zwrócić się do państw członkowskich o ocenę ich zdolności nadzorczych 
w odniesieniu do sektora finansowego. 

12 Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), będący międzynarodową instytucją 
finansową utworzoną przez państwa członkowskie strefy euro w 2012 r., jest głównym 
podmiotem udzielającym pomocy stabilizacyjnej państwom członkowskim strefy euro, 
które doświadczają poważnych problemów finansowych lub są zagrożone takimi 
problemami. Europejski Instrument Stabilności Finansowej nie udziela już żadnej 
pomocy finansowej, ponieważ zadanie to jest obecnie realizowane wyłącznie przez 
Europejski Mechanizm Stabilności. Europejski Mechanizm Stabilności monitoruje 
państwa członkowskie, aby zapewnić sobie terminowe otrzymywanie wszelkich 
należnych spłat. 

13 Rada, działając na wniosek Komisji, może zalecić państwu członkowskiemu 
objętemu nadzorem po zakończeniu programu podjęcie działań naprawczych. 
Podobnie może ona wydawać zalecenia dotyczące działań naprawczych skierowane do 
państw członkowskich objętych wzmocnionym nadzorem, jeżeli Komisja stwierdzi, że 
sytuacja finansowa i gospodarcza danego państwa członkowskiego ma znaczący 
niekorzystny wpływ na stabilność finansową strefy euro lub jej państw członkowskich. 

                                                      
listopad 2016 r. Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 2013–
2016, Institutional Paper 114, październik 2019 r. 
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14 Europejski Bank Centralny (EBC) oraz – w stosownych przypadkach – właściwe 
Europejskie Urzędy Nadzoru uczestniczą w wizytach kontrolnych w państwie 
członkowskim, monitorują zmiany w systemie finansowym oraz nadzorują 
przeprowadzanie testów warunków skrajnych i analiz wrażliwości (zob. pkt 11). EBC 
(lub – w stosownych przypadkach – właściwe urzędy nadzoru) dokonuje (dokonują) 
również regularnej oceny zdolności nadzorczych państwa członkowskiego 
w odniesieniu do jego sektora finansowego w ramach szczególnego przeglądu 
wzajemnego. 

15 Państwa członkowskie objęte procedurą są zobowiązane do dostarczania 
informacji i podejmowania dodatkowych działań na żądanie. W przypadku państw 
członkowskich objętych wzmocnionym nadzorem w dialogu gospodarczym 
z przedstawicielami Komisji, EBC i MFW może uczestniczyć parlament narodowy. 
Państwo członkowskie musi wdrożyć środki uzgodnione w ramach programu 
dostosowań makroekonomicznych oraz podjąć wszelkie działania naprawcze zalecane 
w ramach procedury nadzoru (zob. pkt 13). 

16 Jeżeli MFW przekazał środki w ramach programu dostosowań 
makroekonomicznych, to mimo iż nie uczestniczy w nadzorze sprawowanym przez 
Komisję, prowadzi również własne monitorowanie po zakończeniu programu. Wizyty 
w tym kontekście są zazwyczaj skoordynowane z wizytami kontrolnymi Komisji. 
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Zakres kontroli i podejście kontrolne 
17 O kilku aspektach zarządzania gospodarczego Trybunał informował już w pięciu 
sprawozdaniach specjalnych opublikowanych w latach 2016–20205. Niniejsze 
sprawozdanie ma na celu rzucenie światła na stosowność działań Komisji w zakresie 
nadzoru po zakończeniu programu. Może ono stanowić wkład w (i) dyskusje na temat 
koncepcji ewentualnego mechanizmu nadzoru6 w odniesieniu do pożyczek, które będą 
udzielane w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności7 oraz 
(ii) niedawno rozpoczęty przez Komisję przegląd zarządzania gospodarczego (ocenę 
skuteczności obecnych ram nadzoru gospodarczego i budżetowego). W tym celu 
Trybunał przeanalizował, czy: 

a) koncepcja działań podejmowanych po zakończeniu programu była odpowiednia; 

b) Komisja dobrze wdrożyła działania w zakresie nadzoru; 

c) nadzór przyniósł efekty. 

18 W przypadku wszystkich pięciu państw członkowskich, które otrzymały pomoc 
finansową, tj. Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Cypru i Portugalii, Trybunał przeanalizował 
działania Komisji w zakresie nadzoru od momentu wyjścia tych państw 
z odpowiedniego programu dostosowań makroekonomicznych do końca 2020 r. 

19 Na potrzeby kontroli Trybunał przeanalizował dokumentację udostępnioną przez 
Komisję. Trybunał przeprowadził rozmowy z pracownikami Komisji, odpowiednich 

                                                      
5 Sprawozdanie specjalne nr 10/2016, „Aby skutecznie wdrożyć procedurę nadmiernego 

deficytu, konieczne są dalsze usprawnienia”; sprawozdanie specjalne nr 3/2018, „Kontrola 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej”; sprawozdanie specjalne 
nr 18/2018, „Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu?”; 
sprawozdanie specjalne nr 22/2019, „Unijne wymogi dotyczące krajowych ram 
budżetowych – konieczne jest ich dalsze wzmocnienie oraz lepsze monitorowanie 
stosowania”; oraz sprawozdanie specjalne nr 16/2020, „Europejski semestr – zalecenia dla 
poszczególnych krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają 
skuteczniejszego wdrażania”. (www.eca.europa.eu/pl). 

6 Przegląd nr 6/2020, „Zagrożenia, wyzwania i szanse związane z gospodarczą odpowiedzią 
UE na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19”, pkt 88. (www.eca.europa.eu/pl). 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 
ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Dz.U. L 57 
z 18.2.2021, s. 17). 

http://www.eca.europa.eu/pl
http://www.eca.europa.eu/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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organów krajowych we wszystkich pięciu państwach członkowskich (w szczególności 
z pracownikami ministerstw finansów i banków centralnych), a także z pracownikami 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności i MFW. Do porównania sprawozdań z nadzoru 
po zakończeniu programu i sprawozdań składanych w ramach europejskiego semestru 
oraz do oceny stopnia ich powtarzalności Trybunał wykorzystał narzędzie oparte na 
sztucznej inteligencji. Wreszcie Trybunał przeprowadził ankietę wśród 27 krajowych 
organów skarbowych KEF (wskaźnik odpowiedzi: 85%) w celu zebrania spostrzeżeń 
i opinii na temat kształtu tego nadzoru, jego wdrożenia przez Komisję, a także jego 
skuteczności. 
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Uwagi 

Koncepcja działań, w której zabrakło jasności i elastyczności, 
doprowadziła do nakładania się zakresów tych działań 

20 Struktura programów dostosowań makroekonomicznych jest taka, że obejmuje 
ona kilka zainteresowanych stron (zob. pkt 02 i 11–16), z których wszystkim zależy na 
utrzymaniu państwa członkowskiego na właściwym kursie, z korzyścią dla samego 
państwa członkowskiego i jego pożyczkodawców, poprzez ochronę jego zdolności do 
spłaty zadłużenia. 

21 Aby ocenić, czy kształt działań związanych z nadzorem po zakończeniu programu 
był odpowiedni, Trybunał zbadał, czy: 

a) działania monitorujące w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności zostały 
uwzględnione w planowaniu koncepcji nadzoru unijnego; 

b) cele procedury nadzoru były jasne, a przepisy dotyczące wdrażania – stosowne. 

Nakładanie się działań Komisji i Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

22 Budżet UE nie jest głównym źródłem środków finansowych dla pięciu państw 
członkowskich objętych procedurą. Z całkowitej kwoty pomocy finansowej 
(468,2 mld euro) MFW przekazał 81,6 mld euro, natomiast 386,6 mld euro przekazały 
państwa członkowskie w ramach różnych mechanizmów opisanych w pkt 02 i na rys. 1. 

23 Z budżetu UE pochodzi jedynie pomoc udzielana w ramach europejskiego 
mechanizmu stabilizacji finansowej, który umożliwia Komisji zaciąganie w imieniu Unii 
pożyczek na rynkach finansowych w ramach dorozumianej gwarancji UE, co pozwala jej 
udzielać pomocy finansowej. Do tej pory w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej zapewniono 12,1% całkowitej pomocy europejskiej 
(tj. 46,8 mld euro z 386,6 mld euro) i to tylko dwóm z pięciu państw, a mianowicie 
Irlandii i Portugalii. W przypadku większości pożyczek dwustronnych udzielanych przez 
państwa członkowskie strefy euro (tj. w przypadku Instrumentu pożyczkowego na 
rzecz Grecji w wysokości 52,9 mld euro) Komisji powierzono jednak zadanie 
koordynowania łączonych pożyczek dwustronnych i zarządzania nimi, mimo że nie są 
one finansowane z budżetu UE. 
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24 Największą część europejskiej pomocy finansowej (73%) zapewniono w ramach 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (107,5 mld euro) oraz istniejącego wcześniej 
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (174,6 mld euro). Są to 
międzyrządowe mechanizmy finansowania, na które nie przeznacza się wsparcia 
z budżetu UE. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia ustanawiającego Europejski 
Mechanizm Stabilności w ramach EMS stworzono system wczesnego ostrzegania 
w celu wykrywania ryzyka braku spłaty pożyczek i umożliwienia podjęcia działań 
naprawczych. System ten ma również zastosowanie do pożyczek udzielanych w ramach 
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej. Obowiązuje on od momentu 
rozpoczęcia programu dostosowań makroekonomicznych i trwa do chwili całkowitej 
spłaty pożyczek. 

25 Działania w zakresie nadzoru po zakończeniu programu mają zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich, które wychodzą z programu dostosowań 
makroekonomicznych, niezależnie od tego, czy finansowanie pochodziło z budżetu UE, 
czy nie. W związku z tym, że istnieją różne źródła finansowania i ramy prawne 
zaobserwować można wyraźne, choć częściowe, nakładanie się działań w zakresie 
monitorowania prowadzonych przez Komisję i EMS: 

— monitorowanie przez EMS obejmuje częściowo pożyczki objęte nadzorem Komisji: 
w przeciwieństwie do EMS Komisja zajmuje się pożyczkami dwustronnymi 
i pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji 
finansowej; 

— Komisja częściowo zajmuje się tym samym okresem analizy co EMS: 
monitorowanie przez EMS ryzyka niedokonania spłaty trwa dłużej, do pełnej 
spłaty. 

26 W kwietniu 2018 r. Komisja i EMS podpisały protokół ustaleń, zobowiązując się do 
(i) połączenia swoich wizyt w państwach członkowskich, aby zapobiec powielaniu 
działań i zmniejszyć obciążenie dla państwa członkowskiego oraz do (ii) dokonania 
ustaleń w kwestii wymiany informacji i umożliwienia wzajemnego dostępu do danych. 
Trybunał stwierdził, że Komisja dzieli się z EMS informacjami zgromadzonymi podczas 
wizyt. EMS, który jest zależny od informacji uzyskanych od Komisji ze względu na jej 
rolę przewidzianą w Traktatach UE, wykorzystuje zgromadzone informacje do 
przeprowadzenia własnej oceny zdolności państwa członkowskiego do spłaty 
zobowiązań. O ile oceny Komisji są publicznie dostępne, o tyle oceny dokonywane 
przez EMS – nie są. 
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27 Pomimo podpisania protokołu ustaleń Komisja nie zwracała się systematycznie do 
EMS o kopię sprawozdań. Trybunał odnotowuje, że w wyniku jego prac kontrolnych 
Komisja obecnie systematycznie zwraca się o sprawozdania EMS i je otrzymuje. 

Cele zawarte w rozporządzeniu są niejasne, a niektóre przepisy 
wykonawcze zbyt restrykcyjne 

28 Trybunał przeanalizował adekwatność przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 472/2013 w odniesieniu do celów, jak również w odniesieniu do sposobów 
wdrażania, tj. czasu trwania, sprawozdawczości i instrumentów egzekwowania. 

29 W rozporządzeniu określono ogólnie cele nadzoru po zakończeniu programu 
(zob. pkt 07). Z tego względu Komisja w swoim wewnętrznym vademecum dotyczącym 
programów dostosowań makroekonomicznych w strefie euro wypowiedziała się 
szerzej na temat zakresu, stwierdzając, że obejmuje on ocenę: 

— zgodności ze zobowiązaniami lub środkami z zakresu polityki uzgodnionymi 
w ramach programu oraz z zaleceniami dotyczącymi polityki zawartymi 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów; 

— sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej państwa członkowskiego oraz, 
w tym kontekście, ocenę tego, czy państwo członkowskie prowadzi niestabilną 
politykę, która mogłaby zagrozić tej sytuacji; 

— zdolności państwa członkowskiego do obsługi własnego zadłużenia. 

30 Jeżeli chodzi o pierwszy cel, istotnym zadaniem jest ocena realizacji środków 
z zakresu polityki uzgodnionych w ramach programu, które są kontynuowane po 
upływie terminu programu. Należy zapewnić wypełnienie zobowiązań i zapobiec 
wycofaniu się z reform realizowanych w ramach programu. Oczekuje się, że z czasem 
ocena ta będzie stopniowo wygaszana. 

31 Ocena wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach nadzoru po 
zakończeniu programu wykracza jednak poza przepisy rozporządzenia i pokrywa się 
z działaniami Komisji podejmowanymi w ramach europejskiego semestru, w ramach 
których wnioski z takiej oceny stanowią część rocznych sprawozdań krajowych. 
Ponadto w Komisji podzielone są zakresy odpowiedzialności: podczas gdy za nadzór po 
zakończeniu programu odpowiada DG ECFIN, za europejski semestr odpowiada 
Sekretariat Generalny. 
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32 Drugi cel jako jedyny został wyraźnie określony w rozporządzeniu. Wiąże się on 
z ryzykiem nakładania się działań z działaniami realizowanymi w ramach europejskiego 
semestru, w ramach którego Komisja już teraz co roku przygotowuje szczegółową 
analizę sytuacji makroekonomicznej, reform strukturalnych i planów budżetowych 
każdego państwa członkowskiego oraz wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów. 
Ponadto w ramach europejskiego semestru wprowadzono już procedurę dotyczącą 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w celu zapobiegania takim zakłóceniom i ich 
korygowania poprzez wspieranie wdrażania rozsądnej polityki. 

33 Biorąc pod uwagę ocenę reform dokonywaną w ramach europejskiego semestru, 
Trybunał oczekiwałby, że trzeci cel, jakim jest ocena zdolności obsługi zadłużenia przez 
państwo członkowskie, będzie głównym elementem nadzoru po zakończeniu 
programu, jednak cel ten nie został wyraźnie wymieniony w rozporządzeniu. Trybunał 
zauważył, że w publikacji Komisji8 stwierdzono, iż „niniejsze porozumienie w sprawie 
nadzoru ma na celu zapewnienie, aby beneficjent pozostawał na właściwej ścieżce 
budżetowej, co służy ochronie jego zdolności do spłaty zadłużenia”. Podobnie na 
stronie internetowej Rady, na której zamieszczono wyjaśnienia dotyczące „pomocy 
finansowej dla państw strefy euro”9, wskazano, że „ocenia się, czy państwo, które 
otrzymało pomoc finansową, nadal prowadzi zrównoważoną politykę i czy nie grozi mu 
przypadkiem niewypłacalność”. 

34 Ponadto 22 z 23 członków KEF, którzy odpowiedzieli na ankietę Trybunału, 
stwierdziło, że cel tego nadzoru został „dobrze określony”. Gdy jednak poproszono 
o wskazanie faktycznego celu, tylko ośmiu (w tym tylko dwa z pięciu państw 
członkowskich objętych nadzorem po zakończeniu programu) wyraźnie wspomniało 
o ocenie zdolności do spłaty zobowiązań, a tylko trzech o działaniach następczych 
podjętych w związku z reformami, do których przeprowadzenia zobowiązano się 
w ramach programu. Większość celów wskazanych przez respondentów to cele objęte 
innymi formami nadzoru (tj. promowanie rozsądnej polityki gospodarczej, stabilności 
budżetowej i finansowej lub wspieranie wdrażania reform strukturalnych). 

35 Wzmocniony nadzór (zob. pkt 05) miał stanowić prewencyjne ramy dla państw 
członkowskich, w przypadku których zachodziło ryzyko, że będą potrzebowały pomocy 
finansowej. Dotąd nie uruchomiono go w tym celu. Do tej pory był on stosowany jako 

                                                      
8 Komisja Europejska, „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, maj 2013 r.  

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

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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narzędzie monitorowania po zakończeniu programu w odniesieniu do Grecji, ponieważ 
mimo że państwo członkowskie wyszło z programu dostosowań makroekonomicznych, 
nadal stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej i może wywoływać skutki uboczne 
w innych państwach członkowskich należących do strefy euro (zob. pkt 08). 

36 Mając na uwadze, że państwa członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem są 
zobowiązane do przyjęcia środków służących wyeliminowaniu źródeł lub potencjalnych 
źródeł trudności, a także uwzględniając zalecenia dla poszczególnych krajów wydane 
w ramach europejskiego semestru, należy uznać, że podstawowym celem 
wzmocnionego nadzoru jest weryfikacja postępów poczynionych przez państwo 
członkowskie we wdrażaniu tych środków. Zakres wzmocnionego nadzoru jest zatem 
szerszy niż zakres nadzoru po zakończeniu programu. W ramach niedawno 
zatwierdzonego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności państwa 
członkowskie muszą również wyjaśnić, w jaki sposób ich plany odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyniają się do sprostania wyzwaniom określonym w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów. Grupa zadaniowa Komisji10 jest wprawdzie odpowiedzialna za 
kierowanie wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
oraz za koordynację europejskiego semestru, jednak jej zadaniem nie jest sprawowanie 
wzmocnionego nadzoru. 

37 Ponieważ wzmocniony nadzór w zamierzeniu nie był narzędziem przeznaczonym 
do stosowania po zakończeniu programu, Komisja nie przedstawiła żadnych 
wytycznych dotyczących takiego zastosowania. Rozporządzenie nie zawiera żadnych 
przepisów dotyczących zdolności do spłaty zobowiązań, a w decyzji wykonawczej 
Komisji11 w sprawie wprowadzenia wzmocnionego nadzoru w Grecji nie wspomniano 
o zdolności do spłaty zobowiązań jako celu. Trybunał zauważa jednak, że sprawozdania 
dotyczące wzmocnionego nadzoru w stosunku do Grecji zawierają część poświęconą 
zdolności do spłaty zobowiązań. 

38 Chociaż cel nadzoru po zakończeniu programu nie jest jasno określony 
w rozporządzeniu, nie budzi wątpliwości okres nadzoru, określony jako okres do 
momentu spłaty co najmniej 75% pomocy finansowej (zob. pkt 09). Próg 75% 
niekoniecznie oddaje jednak ryzyko ponoszone przez wierzyciela, ponieważ nie 

                                                      
10 Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności powołana 16 sierpnia 2020 r. 

w ramach Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej. 

11 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1192 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia wzmocnionego nadzoru w Grecji (Dz.U. L 211 z 22.8.2018, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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odzwierciedla on ani bezwzględnej kwoty pożyczek, ani ich wielkości w stosunku do 
produktu krajowego brutto (PKB) danego państwa członkowskiego. 

39 Kwestię tę przedstawiono w Tabeli 1. Wyszczególniono w niej kwoty, które pięć 
państw członkowskich objętych obecnie nadzorem będzie musiało spłacić po 
osiągnięciu progu 75%, wyrażone w miliardach euro i jako procent PKB. Ponieważ 
Trybunał nie jest w stanie przewidzieć poziomu PKB dla każdego państwa 
członkowskiego w momencie osiągnięcia progu 75%, dla uproszczenia przyjęto PKB 
z 2019 r. 

Tabela 1 – Kwoty pożyczek pozostałe do spłaty po osiągnięciu progu 
75%(w mld euro i jako odsetek PKB z 2019 r.) 

Państwo członkowskie Pozostała kwota (w mld 
EUR) % PKB z 2019 r 

Irlandia 11,3 3,2 

Portugalia 12,6 5,9 

Hiszpania 10,3 0,8 

Cypr 1,6 7,1 

Grecja 60,9 33,2 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych dotyczących programów uzyskanych 
od Komisji i z bazy AMECO. 

40 Trybunał zauważa, że istnieje znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem 
(i) ryzyka dla bilansu wierzyciela, wynikającego z niespłaconego kredytu (od 
1,6 mld euro do 60,9 mld euro), jak i (ii) odpowiadającego mu odsetka PKB. 
Niespłacone kredyty w Hiszpanii stanowią prawie pomijalny odsetek PKB, natomiast 
w Grecji jest to około jedna trzecia PKB. Innymi słowy, w przypadku niektórych państw 
członkowskich próg 75% mógłby doprowadzić do zbyt wczesnego zakończenia nadzoru 
po zakończeniu programu, za to w przypadku innych państw, które stwarzają 
niewielkie ryzyko dla wierzycieli, nadzór ten byłby utrzymywany przez zbyt długi czas. 

41 W rozporządzeniu przyjęto asymetryczne podejście w odniesieniu do tych dwóch 
rodzajów ryzyka. Pozwala ono na przedłużenie okresu nadzoru po zakończeniu 
programu, ale nie ma żadnego przepisu umożliwiającego wstrzymanie tego nadzoru 
przed osiągnięciem ustalonego progu, nawet jeżeli ryzyko niedokonania spłaty przez 
dane państwo członkowskie jest pomijalne. 
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42 Jak wspomniano w pkt 05, okres wzmocnionego nadzoru dobiega końca, gdy 
Komisja podejmie taką decyzję na podstawie własnej oceny. Chociaż można by 
oczekiwać, że państwo członkowskie, które przestaje być objęte wzmocnionym 
nadzorem, zostanie objęte nadzorem po zakończeniu programu do czasu spłaty co 
najmniej 75% pomocy finansowej, w rozporządzeniu nie ma o tym wyraźnie mowy. 

43 W rozporządzeniu określono wymaganą częstotliwość składania sprawozdań 
w ramach nadzoru po zakończeniu programu na dwa razy w roku (zob. pkt 11). 
Trybunał rozumie, że (i) w chwili opracowywania rozporządzenia również MFW 
stosował rytm półroczny w ramach własnego monitorowania po zakończeniu 
programu oraz (ii) na początku stosowania nadzoru po zakończeniu programu wobec 
państwa, które niedawno wyszło z programu, częstotliwość ta może być uzasadniona, 
aby w razie potrzeby umożliwić korektę śródroczną. Oczekuje się jednak, że 
konieczność takich stałych działań następczych będzie zmniejszać się z czasem, 
w szczególności gdy państwa powrócą na właściwe tory. Rozporządzenie tymczasem 
nie przewiduje żadnej elastyczności w zakresie częstotliwości składania sprawozdań. 

44 Jeżeli chodzi o instrumenty wykonawcze Komisji, jak wspomniano w pkt 13, może 
ona jedynie wnioskować, aby Rada wystosowała zalecenia skierowane do państw 
członkowskich. Zalecenia te nie mają jednak mocy wiążącej12. Niemniej jednak presja 
partnerska może odgrywać pewną rolę i może wynikać albo z komunikatów 
kierowanych do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, albo z podania zaleceń do 
wiadomości publicznej, co Rada może uczynić na wniosek Komisji. Respondenci ankiety 
Trybunału ogólnie potwierdzili, że przekazywanie informacji do KEF-u zwiększa presję 
partnerską „w dużym stopniu” (17%) lub „w pewnym stopniu” (65%). 

Na nadzór wdrożony na mocy obowiązującego rozporządzenia 
niekorzystnie wpływał pewien brak usprawnień 
i ukierunkowania 

45 Działania Komisji w ramach nadzoru po zakończeniu programu, na które składają 
się wizyty kontrolne i sporządzanie sprawozdań z wyników dokonywanych przez nią 
ocen, rozpoczęły się w 2014 r. W 2018 r. ruszył wzmocniony nadzór. Dla porównania – 
nadzór w ramach europejskiego semestru rozpoczął się w 2010 r. Komisja prowadziła 
te działania nadzorcze równolegle (zob. rys. 2). 

                                                      
12 Artykuł 288 TFUE. 
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46 Trybunał zbadał, czy:  

a) procedury wykonawcze Komisji były właściwe; 

b) analiza Komisji stanowiła wartość dodaną w porównaniu z ocenami 
przeprowadzonymi w kontekście europejskiego semestru; 

c) analiza Komisji była odpowiednio ukierunkowana. 

Komisja usprawniła proces nadzoru, ale częste wizyty kontrolne mają 
ograniczoną wartość dodaną 

47 Trybunał zbadał, czy Komisja zwróciła się o informacje odpowiednie 
w odniesieniu do celu i czy skutecznie organizowała swoje wizyty kontrolne w ramach 
działań związanych z nadzorem po zakończeniu programu, biorąc również pod uwagę 
wizyty przeprowadzone w kontekście europejskiego semestru. 

48 Trybunał przeprowadził wywiady z przedstawicielami krajowych ministerstw 
finansów, którzy uznali, że Komisja właściwie wykorzystywała swoje prawo do żądania 
informacji. Grecji – jako państwu objętemu wzmocnionym nadzorem – stawiano 
bardziej wymagające żądania. Około 50% informacji zażądano w trybie pilnym.  

49 Trybunał stwierdził, że w przypadku trzech z pięciu państw członkowskich 
objętych nadzorem Komisja i organy krajowe podpisały formalną umowę w sprawie 
przekazywania danych, w której wskazano rodzaj i terminy przekazywania informacji. 
Taka umowa usprawnia proces poprzez zwiększenie przewidywalności informacji, 
które mają być przekazywane, a także poprzez ułatwienie państwom członkowskim 
planowania i gromadzenia informacji. 

50 Przedstawiciele organów krajowych, z którymi Trybunał przeprowadził wywiady, 
stwierdzili, że wizyty w ramach nadzoru po zakończeniu programu w ich państwach 
były dobrze zorganizowane i zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem. Uznali oni 
również, że ogólnie rzecz biorąc, współpraca między zainteresowanymi stronami 
układała się dobrze pomimo sporadycznych problemów z koordynacją między 
dyrekcjami generalnymi Komisji. 

51 Dwa lata po uruchomieniu nadzoru po zakończeniu programu Komisja usprawniła 
swoje wizyty, zmniejszyła liczbę podmiotów, u których przeprowadzono wizyty, oraz 
ograniczyła liczbę poruszanych punktów porządku obrad, koncentrując się na 
zagadnieniach ściślej powiązanych z nadzorem po zakończeniu programu. Na rys. 4 
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przedstawiono tendencję spadkową w liczbie spotkań. Wynika to głównie (i) z tego, że 
stopniowo, w niektórych państwach członkowskich, wizyty w ramach nadzoru po 
zakończeniu programu były organizowane oddzielnie od standardowych wizyt 
w ramach europejskiego semestru, oraz (ii) z organizowania specjalnych wizyt 
monitorujących w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (od 2019 r.). 

Rys. 4 – Tendencja w liczbie spotkań 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

52 Nawet jeżeli nie określono tego w rozporządzeniu, częstotliwość wizyt w ramach 
nadzoru po zakończeniu programu była dostosowana do częstotliwości komunikatów, 
tj. wizyty odbywały się dwa razy w roku (zob. pkt 43). Przedstawiciele organów 
krajowych w trzech z czterech państw członkowskich objętych nadzorem po 
zakończeniu programu stwierdzili, że w okresie sześciu miesięcy nie można osiągnąć 
znaczących postępów we wdrażaniu reform strukturalnych. Stwierdzili oni również, że 
niewiele czynników krótkoterminowych wpływa na długoterminową zdolność państw 
członkowskich do spłaty zobowiązań. Komisja przyznaje, że wdrożenie większości 
środków zawartych w zaleceniach dla poszczególnych krajów wymaga od 12 do 
18 miesięcy, a niektóre reformy strukturalne wymagają jeszcze więcej czasu. Z tego 
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względu w 2017 r. Komisja wprowadziła również wieloletnią ocenę realizacji zaleceń 
dla poszczególnych krajów13. 

53 Trybunał stwierdził, że z czasem kolejne sprawozdania z nadzoru po zakończeniu 
programu stały się powtarzalne (zob. pkt 57). Trybunał zauważa, że MFW w ramach 
własnego monitorowania zauważył podobny problem i w 2016 r. podjął decyzję 
o przeprowadzaniu jednej wizyty rocznie oraz publikowaniu jednego sprawozdania 
rocznie zamiast dwóch. 

54 Powtarzalność stanowi jeszcze większy problem w przypadku wzmocnionego 
nadzoru, w ramach którego wizyty – również dostosowane do częstotliwości 
komunikatów – odbywają się cztery razy w roku. Ta duża częstotliwość stanowi 
nadmierne obciążenie zarówno dla organów krajowych (zob. pkt 48), jak i dla Komisji. 

Analiza przeprowadzona przez Komisję jest dobra, ale pokrywa się 
z pracami w ramach europejskiego semestru 

55 Trybunał przeanalizował wartość dodaną kolejnych ocen dokonanych przez 
Komisję w ramach nadzoru po zakończeniu programu w porównaniu z wartością 
dodaną jej prac w ramach europejskiego semestru. 

56 Stwierdził, że jakość analiz przedstawionych w sprawozdaniach z nadzoru po 
zakończeniu programu / sprawozdaniach dotyczących wzmocnionego nadzoru jest 
dobra. Jest to zgodne z wnioskiem sformułowanym przez Trybunał w sprawozdaniu 
specjalnym z 2018 r. na temat ocen dokonywanych przez Komisję w kontekście 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej14. Zainteresowane 
strony, z którymi Trybunał przeprowadził wywiady, potwierdziły tę pozytywną ocenę. 
Ponadto z ankiety Trybunału wynikało również, że 74% respondentów uważa jakość 
analizy dokonywanej przez Komisję za „dobrą”, podczas gdy 26% ocenia ją jako 
„przeciętną”. 

57 Jak jednak wspomniano w pkt 53, kolejne sprawozdania z nadzoru po 
zakończeniu programu są powtarzalne. Analiza Trybunału wykazała, że chociaż tylko 

                                                      
13 Sprawozdanie specjalne nr 16/2020 pt. „Europejski semestr – zalecenia dla poszczególnych 

krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają skuteczniejszego wdrażania” 
(www.eca.europa.eu/pl), pkt 36 i 51. 

14 Sprawozdanie specjalne nr 3/2018 pt. „Kontrola procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej”, pkt 78 i 79. (www.eca.europa.eu/pl). 

http://www.eca.europa.eu/pl
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niektóre dane zostały zaktualizowane, aktualizacja nie powoduje zmiany ani istoty 
analizy, ani jej wniosków. W oparciu o opracowane przez siebie narzędzie 
wykorzystujące sztuczną inteligencję Trybunał szukał podobieństw w dokumentach. 
Stwierdził, że w przypadku niektórych części nawet do 78% informacji zawartych 
w sprawozdaniu z nadzoru po zakończeniu programu było już zawartych w poprzednim 
takim sprawozdaniu. Odsetek ten zmniejszył się prawie o połowę, gdy porównano dwa 
sprawozdania opublikowane w odstępie jednego roku. Wniosek Trybunału 
potwierdziły również niektóre zainteresowane strony, z którymi Trybunał 
przeprowadził rozmowy. 

58 Jeżeli chodzi o dobór reform strukturalnych, które mają być objęte 
monitorowaniem, Trybunał ustalił, że w przypadku czterech państw członkowskich 
objętych nadzorem po zakończeniu programu Komisja nie określiła formalnie, które 
reformy mają zostać objęte monitorowaniem. W przypadku Grecji, objętej 
wzmocnionym nadzorem, decyzja wykonawcza Komisji była bardziej precyzyjna. 
Określono w niej konkretne reformy i odpowiednie cele pośrednie, które należy 
monitorować. 

59 Trybunał zauważył, że ocena postępów we wdrażaniu reform strukturalnych 
zazwyczaj obejmowała strukturalne reformy budżetowe, reformy sektora finansowego 
(głównie dotyczące sektora bankowego) oraz inne reformy mające na celu pobudzenie 
wzrostu gospodarczego lub rozwiązanie problemu zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej. W ramach oceny dokonano podsumowania stopnia wdrożenia 
i wezwano do podjęcia działań w przypadku powolnych postępów. 

60 Trybunał stwierdził, że sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu 
zawierały oceny reform strukturalnych, które ani nie spowodowały zaległości 
w ramach programu dostosowań makroekonomicznych, ani nie były poparte solidną 
podstawą prawną, taką jak formalne zobowiązanie się państwa członkowskiego 
w momencie zakończenia programu lub w późniejszym terminie czy też zalecenie Rady 
(zob. pkt 13). W ramce 1 przedstawiono kilka przykładów. 
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Ramka 1 

Przykłady reform strukturalnych, które nie spowodowały zaległości 
w ramach programu dostosowań makroekonomicznych, ale mimo to 
były monitorowane przez Komisję w ramach nadzoru po zakończeniu 
programu 

Portugalia 

Przegląd wydatków (sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu 
programu z lata 2016 r.) 
Ustawa o ramach budżetowych (sprawozdanie z nadzoru po 
zakończeniu programu z jesieni 2014 r.) 

Cypr 

Program ESTIA, tj. dotowany przez państwo program ułatwiający 
spłatę zagrożonych kredytów hipotecznych gospodarstw 
domowych (sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu 
z jesieni 2018 r.) 

Hiszpania 

Aktualizacja zestawu narzędzi makroostrożnościowych 
(sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu z jesieni 
2015 r.) oraz ustanowienie organu makroostrożnościowego 
(sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu z jesieni 
2018 r.) 
Wdrożenie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
oraz celów dotyczących minimalnych wymogów w zakresie 
funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla banków 
(sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu z jesieni 
2018 r.) 

Irlandia 
Plan działania w zakresie mieszkalnictwa i bezdomności 
(sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu z wiosny 
2016 r.) 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

61 Trybunał stwierdził również, że niektóre reformy strukturalne, które nie stanowiły 
zaległości z programów dostosowań makroekonomicznych, ale mimo wszystko zostały 
ocenione w ramach nadzoru po zakończeniu programu, były powiązane z problemami, 
które miały zostać rozwiązane w ramach programu. Wpływ, jaki te reformy mogłyby 
mieć na zdolność do spłaty zobowiązań, nie był jednak oczywisty, a sprawozdania 
z nadzoru po zakończeniu programu nie zawierały wyjaśnień na ten temat. 

62 Trybunał porównał treść sprawozdań z nadzoru po zakończeniu programu 
z treścią sprawozdań opracowywanych w ramach europejskiego semestru (głównie 
sprawozdań krajowych, oceny planów stabilności lub projektów planów budżetowych 
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oraz europejskich prognoz gospodarczych) i stwierdził, że przekazywane informacje 
(zob. tabela 2) oraz oceny (zob. załącznik I) w pewnym stopniu się pokrywają. 

Tabela 2 – Informacje pokrywające się ze sobą w sprawozdaniach 
z nadzoru po zakończeniu programu i sprawozdaniach opracowywanych 
w ramach europejskiego semestru 

Państwo 
członkowskie 

Sprawozdanie 
z nadzoru po 
zakończeniu 

programu 

Część 

Sprawozdania 
w ramach 

europejskiego 
semestru 

% informacji 
pokrywających się 
w sprawozdaniach 

Portugalia Jesień 2016 r. Kwestie polityczne Sprawozdanie 
krajowe 2017 43 

Portugalia Jesień 2018 r. Rozwój sytuacji 
gospodarczej 

Sprawozdanie 
krajowe 2019 49 

Portugalia Lato 2019 r.  Finanse publiczne 

Dokument 
roboczy służb 
Komisji SP 
2019 

47 

Cypr Wiosna 
2017 r. 

Prognoza 
makroekonomiczna 

Europejska 
prognoza 
gospodarcza – 
wiosna 
2017 r. 

23 

Cypr Wiosna 
2019 r. 

Prognoza 
budżetowa 

Sprawozdanie 
krajowe 2019 34 

Cypr Wiosna 
2020 r. Finanse publiczne Sprawozdanie 

krajowe 2020 26 

Irlandia Jesień 2018 r. 
Problemy 
finansowania 
państwowego 

Sprawozdanie 
krajowe 2018 30 

Irlandia Wiosna 
2018 r. 

Rozwój sytuacji 
gospodarczej 
w ostatnim okresie 

Europejska 
prognoza 
gospodarcza – 
wiosna 
2018 r. 

19 

Hiszpania Jesień 2018 r. Rozwój sytuacji 
makroekonomicznej 

Sprawozdanie 
krajowe 2018  36 

Hiszpania Wiosna 
2019 r. 

Rozwój sytuacji 
makroekonomicznej 

Sprawozdanie 
krajowe 2019  49 

Źródło: ECA, narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. 
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63 Niemniej jednak Trybunał przyznaje, że nadzór po zakończeniu programu 
i semestr europejski nie pokrywały się, jeżeli chodzi o ocenę reform w Hiszpanii. 
Ponieważ Hiszpania korzystała z sektorowego programu dostosowawczego 
koncentrującego się wyłącznie na jej sektorze finansowym (zob. pkt 06), była ona 
zawsze objęta regularnym nadzorem w ramach europejskiego semestru. 
Rozgraniczenie zadań na zadania w zakresie nadzoru w ramach europejskiego 
semestru i w zakresie nadzoru w oparciu o program, które to rozgraniczenie 
ustanowiono w okresie realizacji programu, utrzymano również po jego zakończeniu. 
W związku z tym sprawozdania w ramach nadzoru po zakończeniu programu dotyczące 
Hiszpanii wyraźnie koncentrują się na zmianach i reformach w sektorze finansowym 
i różnią się od sprawozdań krajowych przedstawianych w ramach europejskiego 
semestru. 

64 Jeżeli chodzi o ocenę stabilności finansowej i odpowiednich reform, Trybunał 
stwierdził, że podejście w czterech państwach członkowskich objętych nadzorem po 
zakończeniu programu było odmienne. W przypadku Irlandii dokonywana przez 
Komisję ocena największych banków krajowych została wygaszona w 2015 r., wkrótce 
po ustanowieniu Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, natomiast w przypadku Cypru 
i Portugalii obowiązuje nadal. Wszelkie szczegółowe oceny poszczególnych banków 
pokrywają się jednak z (i) nadzorem prowadzonym przez Europejski Bank Centralny 
i krajowe organy nadzoru w kontekście Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, jak 
również z (ii) pracami prowadzonymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, 
który jest upoważniony do oceny zagrożeń i słabości unijnego sektora bankowego. 

65 Ponadto Komisja monitorowała planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz postępy banków w realizacji celów dotyczących minimalnych wymogów 
w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Monitorowanie 
to pokrywa się jednak z monitorowaniem prowadzonym przez właściwy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Jednolita Rada 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji lub krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – w zależności od znaczenia banków) 
są odpowiedzialne za przygotowanie planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ustalenie poziomu minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych 
i zobowiązań kwalifikowalnych. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odpowiada za 
monitorowanie jakości funduszy własnych i instrumentów kwalifikowalnych 
zobowiązań emitowanych przez banki. W związku z tym Trybunał zauważa, że 
rozporządzenie (UE) nr 472/2013 nie zostało zmienione w celu uwzględnienia zmian 
w ramach prawnych UE, takich jak ustanowienie Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 
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66 Do 2018 r. ocena reform dokonywana przez Komisję zajmowała średnio 40% 
sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu, ale w wyniku procesu usprawniania 
wdrażanego od 2019 r. jej długość zmniejszyła się o połowę. Wynikało to głównie ze 
zmniejszenia nacisku na reformy strukturalne/kwestie polityczne oraz z likwidacji 
części poświęconej szczególnemu monitorowaniu w kontekście procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W rezultacie długość sprawozdań z nadzoru 
po zakończeniu programu zmniejszyła się o ponad 30%. Organy krajowe uważają to za 
pozytywną zmianę. Mimo usprawnienia sprawozdań z nadzoru po zakończeniu 
programu nadal pokrywały się jednak ze sprawozdaniami sporządzanymi w ramach 
europejskiego semestru. 

67 Analiza przeprowadzona przez Trybunał wykazała, że w przypadku Grecji, objętej 
wzmocnionym nadzorem, sprawozdania krajowe i sprawozdania dotyczące 
wzmocnionego nadzoru raczej się uzupełniały niż pokrywały. Sprawozdanie krajowe 
obejmowało szerszy zestaw obszarów niż sprawozdanie dotyczące wzmocnionego 
nadzoru. W sprawozdaniu tym przedstawiono również kwestie wchodzące w zakres 
wzmocnionego nadzoru, ale jedynie w formie podsumowania, natomiast 
w sprawozdaniu dotyczącym wzmocnionego nadzoru dokładniej je przeanalizowano. 

W sprawozdaniach z nadzoru koncentrowano się w ograniczonym 
stopniu na zdolności do spłaty zobowiązań 

68 Jak wspomniano w pkt 33, Trybunał oczekiwał, że w ramach odróżnienia nadzoru 
po zakończeniu programu i europejskiego semestru nadzór ten będzie skoncentrowany 
na ocenie ryzyka niedokonania spłaty zobowiązań przez państwa członkowskie. 
Koncentracja na zdolności do spłaty zobowiązań była jednak ograniczona, o czym 
świadczy nieprzekazywanie ustrukturyzowanych kluczowych informacji dotyczących 
pożyczek podlegających spłacie. Części dotyczące zdolności do spłaty zobowiązań 
w różnych sprawozdaniach były dość krótkie, a w przypadku Hiszpanii zabrakło ich 
w ogóle. Ponadto nie zawierały one informacji na temat pozostałej do spłaty kwoty 
pożyczek, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w ujęciu procentowym 
w stosunku do PKB. Nie podano również żadnych informacji dotyczących 
harmonogramu spłat kwoty głównej, odsetek i opłat. Niektóre z tych informacji, o ile 
zostały przedstawione, były raczej rozproszone w tekście sprawozdań lub 
przedstawione w formie wykresu, a nie w tabelach z danymi liczbowymi. 

69 Dla porównania – MFW publikuje w każdym sprawozdaniu monitorującym po 
zakończeniu programu tabelę zawierającą wyczerpujące informacje na temat pożyczek 
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udzielonych przez MFW. To samo dotyczy sprawozdań sporządzanych w ramach 
systemu wczesnego ostrzegania przez Europejski Mechanizm Stabilności. 

70 Ponadto części dotyczące zdolności do spłaty zobowiązań nie były 
w wystarczającym stopniu ukierunkowane na ryzyko, lecz pozostały w dużej mierze 
opisowe. Potwierdzono w nich słusznie dostęp danego państwa członkowskiego do 
rynku poprzez wzmiankę o ostatnich emisjach długu tego państwa oraz poprzez 
opisanie zmian dochodu z obligacji i spreadu w stosunku do obligacji niemieckich, 
a także odnotowano wszelkie przedterminowe spłaty pożyczek. Przedstawiono 
również uwagi na temat zmian ratingu państwa, a w niektórych przypadkach 
wspomniano o potrzebach finansowych i buforach gotówkowych państwa 
członkowskiego. 

71 W odniesieniu do analizy ryzyka Trybunał odnotował następujące 
niedociągnięcia: nie uwzględniono niektórych rodzajów ryzyka, a w przypadku 
przedstawienia analizy ryzyka dostosowanej do specyfiki państw członkowskich nie 
określono w niej ilościowo wpływu wstrząsów ani nie oceniono, w jaki sposób 
wpłynęłyby one na zdolność do spłaty zobowiązań. W szczególności Trybunał 
stwierdził, że: 

— Komisja faktycznie uwzględniła pewne zewnętrzne wstrząsy makroekonomiczne 
(przykładowo brexit i pandemię COVID-19), które mogłyby mieć wpływ 
szczególnie na gospodarkę państw członkowskich. Nie przeanalizowała jednak 
dotąd głównych wynikających z tych wstrząsów rodzajów ryzyka dla 
średnioterminowej zdolności do spłaty zobowiązań przez państwa członkowskie 
objęte nadzorem po zakończeniu programu; 

— nie uwzględniono wszystkich rodzajów ryzyka, które mogłyby negatywnie wpłynąć 
na zdolność do spłaty zobowiązań. Komisja uznała, na przykład, napięcia 
geopolityczne między Turcją z jednej strony a Grecją i Cyprem z drugiej strony za 
mniej istotne w porównaniu z innymi, bardziej znaczącymi i bardziej 
prawdopodobnymi zagrożeniami. W związku z tym w przeprowadzonej przez nią 
analizie ryzyka nie uwzględniono istotnych potencjalnych skutków gospodarczych, 
które mogłyby mieć wpływ na (i) sektor turystyczny na Cyprze i w Grecji lub 
(ii) sektor energetyczny na Cyprze. Sektory te są ważnym źródłem wzrostu 
gospodarczego i w związku z tym w znacznym stopniu przyczyniają się do 
zdolności obsługi zadłużenia. 

72 Kluczową kwestią przy ocenie średnio- i długoterminowej zdolności do spłaty 
zobowiązań przez państwa członkowskie należące do strefy euro jest zdolność państwa 
członkowskiego do uzyskania dostępu do rynku przy rozsądnym oprocentowaniu na 
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potrzeby refinansowania wymagalnych zobowiązań względem wierzycieli (EMS, MFW 
itp.). Innymi słowy, ocena powinna wykazać, czy poziom i przebieg relacji długu do PKB 
zapewni w przyszłości dostęp do rynku. 

73 Opartym na modelu narzędziem pozwalającym udzielić odpowiedzi na to pytanie 
jest analiza zdolności obsługi zadłużenia. Polega ona na oszacowaniu potencjalnego 
przebiegu relacji długu do PKB przy różnych założeniach i scenariuszach ryzyka. 
Zazwyczaj uwzględnia się w niej scenariusz bazowy oraz scenariusze testów 
wrażliwości. Te ostatnie opierają się na pozytywnych lub negatywnych wstrząsach 
wpływających na czynniki determinujące dynamikę zadłużenia, takie jak saldo 
pierwotne, stopa procentowa, wzrost PKB i inflacja. Analiza zdolności obsługi 
zadłużenia może również uwzględniać dodatkowe czynniki ryzyka w celu uzupełnienia 
wyników opartych na modelu, co pozwala uzyskać ocenę bardziej wyważoną lub lepiej 
uwzględniającą specyfikę danego państwa. 

74 Od 2009 r. Komisja dysponuje kompleksowymi ramami oceny stabilności 
budżetowej, które obejmują dogłębną i szeroko zakrojoną analizę zdolności obsługi 
zadłużenia dla wszystkich państw członkowskich UE. Są one publikowane co roku 
w styczniu (co trzy lata – w sprawozdaniu dotyczącym stabilności budżetowej, a na 
okres dwóch lat pomiędzy – w Monitorze zdolności obsługi zadłużenia). Oprócz analizy 
wrażliwości w odniesieniu do scenariusza bazowego w analizie uwzględniono 
alternatywne scenariusze budżetowe15. Zawiera ona również obszerną i dogłębną 
analizę ryzyka, obejmującą zagrożenia krótko-, średnio- i długoterminowe potencjalnie 
wynikające: ze struktury długu publicznego (dług publiczny przedstawiony według 
terminów zapadalności, posiadacza, waluty nominału); z międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto; oraz ze zobowiązań warunkowych sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, w szczególności związanych ze wsparciem instytucji finansowych. 

75 Pomijając Hiszpanię16, sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu 
zawierały załącznik z analizą zdolności obsługi zadłużenia opracowaną w oparciu 
o analizę styczniową, o której mowa powyżej. Zwykle ograniczała się ona do analizy 
wrażliwości przeprowadzonej na podstawie scenariusza bazowego, a w niektórych 
przypadkach uwzględniała alternatywne scenariusze budżetowe. Niemniej jednak 
Trybunał przyznaje, że Komisja w swoim sprawozdaniu dotyczącym stabilności 

                                                      
15 Zob. ramka 1.1 (s. 38–41) w sprawozdaniu Fiscal Sustainability Report 2018, Tom 1, 

Institutional Paper 094, styczeń 2019 r. 

16 Jedynie pierwsze sprawozdanie z nadzoru po zakończeniu programu dotyczące Hiszpanii 
zawierało długoterminową prognozę ogólnej dynamiki długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. 
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budżetowej z 2018 r., opublikowanym w styczniu 2019 r., w odniesieniu do Grecji 
przedstawiła analizę stabilności bardziej dostosowaną i specyficzną dla tego państwa. 
Ta zmieniona analiza stabilności opierała się na elementach zawartych w sprawozdaniu 
dotyczącym wzmocnionego nadzoru opublikowanym w listopadzie 2018 r. 

76 Jak dotąd Komisja stwierdziła, że zdolność do spłaty zobowiązań w perspektywie 
krótkoterminowej w przypadku wszystkich państw członkowskich jest należyta. 
Długość okresu prowadzenia nadzoru po zakończeniu programu utrudnia ilościowe 
ujęcie wpływu wstrząsów na zdolność do spłaty zobowiązań, nawet w oparciu 
o kompleksową analizę zdolności obsługi zadłużenia, uzupełnioną solidną analizą 
ryzyka właściwą dla danego państwa. W rzeczywistości okresy spłaty przekraczają ramy 
czasowe aktualnej prognozy Komisji (dwa lata do przodu) i cykle wyborcze państw 
członkowskich (od czterech do pięciu lat), a także długoterminową ocenę zdolności do 
obsługi długu dokonywaną przez Komisję (zasadniczo 10 lat). 

77 W związku z tym ewentualne wnioski dotyczące średnio- i długoterminowej 
zdolności do spłaty zobowiązań miały charakter ogólny: w przypadku Portugalii i Cypru 
wspomniano, że średnio- i długoterminowa zdolność do spłaty zobowiązań jest 
narażona na wstrząsy gospodarcze, ryzyko związane z sektorem finansowym 
i pogorszenie wyników budżetowych. Wreszcie, aby utrzymać zdolność do spłaty 
zobowiązań w perspektywie średnio- i długoterminowej, Komisja przedstawiła zawsze 
aktualne zalecenie, a mianowicie, by państwa członkowskie zapewniły dyscyplinę 
budżetową i poczyniły postępy we wdrażaniu reform strukturalnych, które poprawią 
potencjał wzrostu w perspektywie długoterminowej. Związek między oceną średnio- 
i długoterminowej zdolności do spłaty zobowiązań a analizą przedstawioną w innych 
częściach sprawozdania i załącznikach do niego nie był jednak oczywisty. 

Państwa członkowskie uznały nadzór sprawowany przez 
Komisję za pomocny, ale nie ma dalszych dowodów na jego 
oddziaływanie 

78 Trybunał ocenił, czy procedura nadzoru sprawowanego przez Komisję (i) miała 
wpływ na kontynuację procesu reform w danych państwach członkowskich oraz (ii) czy 
dała wierzycielom pewność co do zdolności państw członkowskich do spłaty 
zobowiązań. 
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Nadzór sprzyjał dialogowi, ale w zakresie wdrażania części reform przez 
państwa członkowskie odnotowano niewystarczające postępy 

79 Trybunał przeprowadził wywiady z przedstawicielami organów krajowych 
w państwach członkowskich objętych nadzorem. Potwierdzili oni, że nadzór po 
zakończeniu programu był pomocny w dialogu z Komisją, przy omawianiu ryzyka, 
w dyskusjach nad sposobem myślenia, przedstawianiu alternatywnych perspektyw 
i pracy nad wspólnym rozumieniem sytuacji. Ponadto uważają oni, że nadzór po 
zakończeniu programu był pomocny w utrzymaniu ich państw na właściwej drodze, na 
przykład poprzez: (i) zapobieganie wycofywaniu się z reform; (ii) pomaganie rządowi 
w promowaniu reform w parlamencie z uwagi na wsparcie instytucji 
międzynarodowych dla tych reform; (iii) wspieranie debaty przed Eurogrupą 
i Komitetem Ekonomiczno-Finansowym; oraz (iv) promowanie wymiany dobrych 
praktyk. 

80 Pomimo tej pozytywnej oceny w czterech państwach członkowskich objętych 
nadzorem po zakończeniu programu analiza Trybunału wykazała, że w przypadku 
niektórych reform ocena dokonana przez Komisję była taka sama w kolejnych 
sprawozdaniach, tj. nie odnotowano znaczących postępów we wdrażaniu reform 
(zob. przykłady w załączniku II). Choć z jednej strony wynika to częściowo z faktu, że – 
jak wspomniano wcześniej (zob. pkt 52) – wdrażanie reform wymaga czasu, z drugiej 
strony wskazuje, że nadzór po zakończeniu programu w ograniczonym stopniu wpływa 
na wspieranie wdrażania reform. Wynika to z występowania zjawiska zmęczenia 
reformami oraz z faktu, że po odzyskaniu dostępu do finansowania rynkowego 
o akceptowalnym oprocentowaniu państwa członkowskie mają mniejszą motywację do 
wdrażania reform zalecanych przez Komisję. 

81 W 2020 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na to, że do 
pomyślnego wdrożenia niezbędne jest poczucie odpowiedzialności na szczeblu 
krajowym17, a uzyskanie akceptacji rozwiązań po stronie organów krajowych jest 
trudnym procesem, który wymaga solidnej podstawy prawnej i długich negocjacji. Tym 
bardziej w przypadku braku bodźca finansowego, jak wówczas, gdy państwo wychodzi 
z programu dostosowań makroekonomicznych. Co więcej, do chwili obecnej Komisja 
nie skierowała wniosku do Rady, aby ta zaleciła państwu członkowskiemu podjęcie 
działań naprawczych (pkt 13). 

                                                      
17 Sprawozdanie specjalne nr 16/2020 pt. „Europejski semestr – zalecenia dla poszczególnych 

krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają skuteczniejszego 
wdrażania”, pkt 13 i ramka 2 (www.eca.europa.eu/pl). 

http://www.eca.europa.eu/pl
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82 Jeśli chodzi o wzmocniony nadzór jako narzędzie monitorowania, wciąż jest zbyt 
wcześnie, aby można było ocenić jego skuteczność. Procedura ta jest stosowana przez 
stosunkowo krótki czas (od lipca 2018 r.) i wprowadzono ją tylko w odniesieniu do 
jednego państwa członkowskiego. Co więcej, w przypadku wielu reform horyzont 
czasowy ich wdrażania wykracza poza ramy czasowe zakresu kontroli. Wreszcie, jak 
poinformowała Komisja, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia 
spowodowały dodatkowe opóźnienia we wdrażaniu reform. 

83 Trybunał stwierdził jednak, że pomimo wzmocnionego nadzoru wdrażanie 
środków reform odbywało się z opóźnieniem. Dotyczyło to również środków, które nie 
były szczególnie złożone i miały zostać wprowadzone jeszcze przed pandemią COVID-
19. Ponadto od września 2020 r. (siódme sprawozdanie dotyczące wzmocnionego 
nadzoru) sprawozdania nie zawierają już odwołania do pierwotnie uzgodnionych 
terminów dla każdego zobowiązania, co uniemożliwia odbiorcy uzyskanie ogólnego 
obrazu powstałych opóźnień. 

84 Sprawozdania dotyczące wzmocnionego nadzoru zawierały dokładne informacje 
na temat stanu wdrażania i opóźnień występujących w danym państwie, a także 
działań podjętych przez organy krajowe, polegających głównie na przekładaniu 
terminów. Komisja nie zaleciła jednak żadnych konkretnych kroków mających na celu 
zaradzenie tej sytuacji lub zapobieżenie jej dalszemu pogarszaniu się. W ramce 2 
przedstawiono jeden przykład. Dodatkowe przykłady przedstawiono w załączniku III. 
Pomimo tych opóźnień ogólna ocena Komisji co do działań państwa członkowskiego 
jest pozytywna. 
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Ramka 2 

Jeden z przykładów istotnego opóźnienia we wdrażaniu środka 

Organy podatkowe: Grecja zobowiązała się do zwiększenia liczby pracowników 
niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych do 12 000 do końca 2018 r. i do 
12 500 do końca 2019 r., a docelowo do 13 322 pracowników do połowy 2021 r. 

Zobowiązanie to było już mniej ambitne niż plan zatrudnienia przedstawiony 
w czwartym przeglądzie sprawozdania dotyczącego zgodności z programem 
wsparcia dla Grecji w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności z lipca 
2018 r., według którego cel na poziomie 13 322 pracowników miał zostać 
osiągnięty do końca 2019 r. 

Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. poziom zatrudnienia wyniósł jedynie 
11 947 pracowników, co oznacza, że nie osiągnięto nawet poziomu założonego na 
koniec 2018 r. Ponadto Komisja informuje, że „władze przyjęły przepisy prawne, 
które doprowadziły do przeniesienia pracowników niezależnego urzędu do innych 
organów, co jeszcze bardziej utrudniło osiągnięcie wyznaczonych celów 
dotyczących zatrudnienia”18. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Państwa członkowskie wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie 
spłaty zadłużenia, ale trudno ocenić znaczenie nadzoru we wzmacnianiu 
pewności wśród wierzycieli 

85 Do maja 2021 r. wszystkie państwa członkowskie objęte nadzorem po 
zakończeniu programu i wzmocnionym nadzorem odzyskały dostęp do rynków 
finansowych przy akceptowalnych stopach oprocentowania. Ponadto wszystkie 
państwa członkowskie wywiązywały się ze swoich zobowiązań w zakresie spłaty 
zadłużenia i dokonały wcześniejszej spłaty części swoich zobowiązań, w szczególności 
wobec MFW, ponieważ udzielona przez MFW pożyczki są droższe niż pożyczki 
w ramach wsparcia europejskiego. Hiszpania, która nie otrzymała wsparcia 
finansowego od MFW, dokonała już dziewięciu dobrowolnych spłat odpowiadających 
43% całkowitej kwoty zaciągniętej w ramach programu. 

86 Pomimo tej pozytywnej zmiany Trybunał przyznaje, że nie jest możliwe określenie 
stopnia wpływu nadzoru lub oddzielenie go od wpływu innych czynników. Pozytywne 

                                                      
18 Enhanced Surveillance Report Greece, September 2020, Institutional Paper 134, wrzesień 

2020 r., s. 7. 
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zmiany w gospodarce, w szczególności działająca na korzyść polityka pieniężna 
i pozytywne wyniki budżetowe, odgrywają bowiem kluczową rolę we wzmacnianiu 
pewności rynków. Ponadto za skuteczny środek przywracania zaufania uważa się 
również wcześniejsze spłaty pożyczek, w miarę możliwości z wykorzystaniem środków 
własnych (przynajmniej częściowo). 

87 Co więcej, w przypadku rynków zaawansowanych inwestorzy mogą czerpać 
pewność z szerokiego zakresu niezależnych analiz, takich jak sprawozdania agencji 
ratingowych, ośrodków analitycznych i innych instytucji międzynarodowych. Zarówno 
sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu, jak i sprawozdania dotyczące 
rozszerzonego nadzoru stanowią uzupełnienie tych publikacji. Niektóre 
zainteresowane strony stwierdziły jednak, że sprawozdania te nie mają obecnie dużego 
oddźwięku w mediach i wśród ogółu społeczeństwa. Wpływ ten jest mniejszy niż 
w przypadku innych dokumentów publikowanych w kontekście europejskiego 
semestru (sprawozdania krajowe, zalecenia dla poszczególnych krajów), a nawet 
zmniejszył się z czasem, ponieważ państwom członkowskim udało się poprawić własną 
sytuację w zakresie dostępu do finansowania rynkowego. Niemniej jednak, choć 
widoczność w mediach jest ograniczona, sprawozdania z nadzoru po zakończeniu 
programu mają określoną grupę odbiorców: wierzycieli, inwestorów, agencje 
ratingowe i uczestników rynku.  
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Wnioski i zalecenia 
88 Ogólny wniosek Trybunału jest taki, że efektywność nadzoru była osłabiona, 
ponieważ cele określone w rozporządzeniu nie są precyzyjne, a na niekorzyść 
wdrażania wpłynął brak pewnego usprawnienia i ukierunkowania. Co więcej, chociaż 
nadzór sprawowany przez Komisję wraz z innymi czynnikami miał znaczenie dla 
uspokojenia rynków, nie ma dalszych dowodów na to, że przyczynił się on do 
wdrażania reform. Wynika to częściowo z braku zachęt i silnych instrumentów 
egzekwowania. Niemniej jednak do maja 2021 r. pięć państw członkowskich objętych 
nadzorem wywiązało się ze swoich zobowiązań w zakresie spłaty zadłużenia i odzyskało 
dostęp do rynku przy akceptowalnych stopach oprocentowania. 

89 W odpowiednim rozporządzeniu nie określono precyzyjnie konkretnego celu 
nadzoru po zakończeniu programu, co dostrzegli również przedstawiciele państw 
członkowskich uczestniczących w ankiecie. W rozporządzeniu cel nadzoru 
zdefiniowano jedynie w sposób ogólny. Komisja dookreśliła te cele w swoim 
wewnętrznym vademecum, uznając za cele również ocenę wdrażania środków 
z zakresu polityki uzgodnionych w ramach programu oraz ocenę zdolności państwa 
członkowskiego do spłaty zobowiązań (zob. pkt 29–34). W praktyce, ze względu na 
szeroko zakreślony cel, Trybunał stwierdził, że działania prowadzone w ramach 
nadzoru po zakończeniu programu oraz w ramach europejskiego semestru pokrywają 
się (jako że jedne i drugie służą ocenie reform podjętych przez państwo członkowskie). 

90 Odnotowano również powielanie się zakresu sprawozdań z nadzoru po 
zakończeniu programu oraz publikacji opracowywanych w ramach europejskiego 
semestru, w szczególności sprawozdań krajowych (zob. pkt 55–63). Chociaż za 
najbardziej charakterystyczną cechę należałoby uznać ocenę zdolności do spłaty 
zobowiązań przez dane państwo członkowskie, w sprawozdaniach z nadzoru po 
zakończeniu programu wcale nie kładziono szczególnego nacisku na ten aspekt 
(zob. pkt 68–77). 

91 Komisja podjęła ostatnio działania na rzecz usprawnienia sprawozdań z nadzoru 
po zakończeniu programu, skracając ich długość o około 30%. Trybunał stwierdził 
jednak, że nawet w tych usprawnionych sprawozdaniach można zaobserwować 
zbieżności ze sprawozdaniami sporządzanymi w ramach europejskiego semestru 
(zob. pkt 66). 

92 W ramach wzmocnionego nadzoru państwa członkowskie są zobowiązane do 
przyjęcia środków w celu wyeliminowania źródeł lub potencjalnych źródeł trudności, 
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uwzględniając zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w ramach europejskiego 
semestru. Podobnie w ramach niedawno zatwierdzonego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności państwa członkowskie muszą wyjaśnić, w jaki 
sposób ich plany odbudowy i zwiększania odporności przyczyniają się do sprostania 
wyzwaniom określonym w zaleceniach dla poszczególnych krajów. Celem nadzoru 
prowadzonego przez Komisję jest w obu przypadkach zweryfikowanie postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie w rozwiązywaniu problemów, z którymi się 
mierzą, stosownie do zaleceń dla poszczególnych krajów. Chociaż ta sama grupa 
zadaniowa Komisji jest odpowiedzialna zarówno za kierowanie wdrażaniem 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak i za koordynację 
europejskiego semestru, jej zadaniem nie jest sprawowanie wzmocnionego nadzoru 
(zob. pkt 36). 

93 Pomijając kwestię nakładania się na siebie różnych działań Komisji, Europejski 
Mechanizm Stabilności, a więc organ działający na mocy traktatu międzyrządowego, 
również monitoruje zdolność do spłaty zobowiązań: w rzeczywistości monitorowanie 
to obejmuje te same państwa członkowskie, co nadzór sprawowany przez Komisję 
(zob. pkt 24–25). 

94 Komisja może wprowadzić wzmocniony nadzór, jeżeli państwo członkowskie 
doświadcza trudności finansowych lub jest na nie narażone. W rozporządzeniu nie 
przewidziano wzmocnionego nadzoru stworzonego specjalnie na potrzeby 
monitorowania państwa członkowskiego, które wychodzi z programu dostosowań 
makroekonomicznych. Co prawda jedyne państwo członkowskie objęte do tej pory 
wzmocnionym nadzorem (Grecja) wyszło z programu dostosowań 
makroekonomicznych, ale uznano, że jest ono również narażone na trudności 
finansowe. W rozporządzeniu nie doprecyzowano celu wzmocnionego nadzoru, 
obowiązującego w sytuacji, gdy nadzór stosuje się jako narzędzie nadzoru po 
zakończeniu programu (zob. pkt 35–37). 

Zalecenie 1 – Zintegrowanie różnych działań nadzorczych 

a) W kontekście rozważań prowadzonych w ramach przeglądu zarządzania 
gospodarczego, prowadzonego do maja 2021 r., Komisja powinna rozważyć 
włączenie nadzoru po zakończeniu programu i wzmocnionego nadzoru do 
europejskiego semestru. 

b) Aby doprecyzować cele swoich działań w zakresie nadzoru, Komisja powinna 
rozważyć uwzględnienie w odpowiednim akcie prawnym przepisów, które 
wyraźnie określałyby główne cele nadzoru po zakończeniu programu: (i) ocenę 
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zdolności do spłaty zobowiązań; oraz (ii) działania następcze w związku z zaległymi 
reformami uzgodnionymi w ramach programu. Ponadto Komisja powinna 
doprecyzować, że cele nadzoru po zakończeniu programu mają również 
zastosowanie do wzmocnionego nadzoru, jeżeli wzmocniony nadzór jest 
stosowany w odniesieniu do państw, które wychodzą z programu dostosowań 
makroekonomicznych. 

c) Komisja powinna oprzeć swoją ocenę zdolności danego państwa członkowskiego 
do dokonywania terminowej spłaty zaległej pożyczki (zaległych pożyczek) na 
solidnym podejściu opartym na ocenie ryzyka, analizując niedawne zagrożenia dla 
spłaty, identyfikując potencjalne nowe zagrożenia i ujmując je – w miarę 
możliwości – ilościowo. 

Termin realizacji – w ramach zbliżającego się „przeglądu zarządzania gospodarczego” 
(do połowy 2023 r.). 

95 Wdrażanie nadzoru po zakończeniu programu charakteryzuje się brakiem 
elastyczności, który raczej zwiększa obciążenia administracyjne niż zapewnia wartość 
dodaną. Na mocy rozporządzenia Komisja jest zobowiązana do: 

— wdrożenia nadzoru po zakończeniu programu do czasu spłacenia co najmniej 75% 
pomocy finansowej udzielonej przez państwa członkowskie, europejski 
mechanizm stabilizacji finansowej, Europejski Instrument Stabilności Finansowej 
i Europejski Mechanizm Stabilności. Obejmuje to przypadki, w których Komisja 
stwierdziła, że sytuacja gospodarcza danego państwa członkowskiego stała się 
stabilna, a ryzyko niedokonania spłaty jest niskie (zob. pkt 38–42); 

— przedstawiania dwa razy do roku sprawozdań na temat wyników sprawowanego 
nadzoru po zakończeniu programu. Taką częstotliwość, obowiązującą również 
w odniesieniu do wizyt, krótko po zakończeniu programu dostosowań 
makroekonomicznych uzasadnia potrzeba utrzymania tempa reform 
i wzmocnienia pewność wśród wierzycieli. Jest już jednak inaczej, gdy państwo 
członkowskie wraca na właściwe tory lub gdy nie ma wystarczająco dużo istotnych 
nowych informacji, aby przeprowadzanie wizyt i publikowanie sprawozdań dwa 
razy w roku było uzasadnione (zob. pkt 43, 50–53 i 57). 

96 Jeżeli chodzi o wzmocniony nadzór, Komisja jest zobowiązana przepisami 
rozporządzenia do przedstawiania sprawozdań kwartalnych. Taka częstotliwość, którą 
Komisja stosowała również w przypadku wizyt, jest jednak dużym obciążeniem 
zarówno dla Komisji, jak i dla państw członkowskich objętych nadzorem. 
Przekazywanie Komisji wymaganych danych i informacji sprawia, że właściwe organy 
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krajowe nie mają dostępu do zasobów potrzebnych do realizacji jej głównego zadania: 
wdrażania uzgodnionych reform w celu ponownego skierowania państwa 
członkowskiego na właściwe tory (zob. pkt 48 i 54). 

Zalecenie 2 – Usprawnienie procedur i zwiększenie 
elastyczności 

Aby działania w zakresie nadzoru stały się mniej obciążające i bardziej efektywne, 
Komisja powinna rozważyć przedstawienie wniosku w sprawie zmiany odpowiedniego 
aktu prawnego poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających: 

a) zawieszenie nadzoru po zakończeniu programu przed osiągnięciem progu 75%, 
o ile Komisja wyda pozytywną ocenę zdolności państwa członkowskiego 
dotyczącej spłaty zobowiązań; 

b) zmniejszenie częstotliwości komunikatów dotyczących nadzoru po zakończeniu 
programu do jednego rocznie, o ile sytuacja państwa członkowskiego 
wystarczająco się poprawi. Powinno temu towarzyszyć analogiczne zmniejszenie 
częstotliwości wizyt kontrolnych Komisji (co nie wymagałoby żadnych zmian 
w akcie prawnym); 

c) zmniejszenie częstotliwości składania sprawozdań w ramach wzmocnionego 
nadzoru z czterech do dwóch rocznie. Powinno temu towarzyszyć analogiczne 
zmniejszenie częstotliwości misji przeglądowych Komisji (co nie wymagałoby 
żadnych zmian w akcie prawnym). 

Termin realizacji – w ramach zbliżającego się „przeglądu zarządzania gospodarczego” 
(do połowy 2023 r.). 

97 Trybunał poza nakładaniem się działań w ramach nadzoru z działaniami w ramach 
europejskiego semestru stwierdził również, że Komisja nie uzgadniała z właściwymi 
organami krajowymi w sposób systematyczny i formalny szczegółowej listy reform, 
których mają dotyczyć działania następcze (zob. pkt 58). 

98 Rozporządzenie (UE) nr 472/2013 nie zostało zmienione w celu uwzględnienia 
późniejszych zmian w unijnych ramach zarządzania finansowego, takich jak nadanie 
funkcji nadzorczych/monitorujących Jednolitemu Mechanizmowi Nadzorczemu 
i jednolitemu mechanizmowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Trybunał 
stwierdził, że te formy nadzoru nakładają się, co prowadzi do powielania prac 
i nieoptymalnego wykorzystania zasobów (zob. pkt 64–65). 
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99 Doszedł też do wniosku, że Komisja nie uzgadniała z właściwymi organami 
krajowymi w sposób systematyczny i formalny, jaki rodzaj informacji i w jakim terminie 
będzie przekazywany w ramach nadzoru po zakończeniu programu. Tym samym nie 
wykorzystała możliwości zwiększenia przewidywalności informacji podlegających 
przekazaniu i udzielenia państwom członkowskim pomocy w planowaniu gromadzenia 
informacji (zob. pkt 49). 

Zalecenie 3 – Poprawa interakcji z państwami członkowskimi 
i innymi zainteresowanymi stronami 

Komisja powinna dokonać przeglądu swoich wewnętrznych procedur w celu 
zapewnienia, aby: 

a) w chwili wyjścia z programu dostosowań makroekonomicznych każde 
zainteresowane państwo członkowskie otrzymywało od niej oficjalnie 
(i) szczegółowy wykaz reform, które mają być objęte działaniami następczymi 
wraz z realistycznym harmonogramem ich wdrażania oraz (ii) informację o tym, 
jakie konkretnie informacje należy przekazywać. Zakres tych ostatnich powinien 
być z czasem poddawany przeglądowi w celu zapewnienia, aby wymagane 
informacje pozostawały zgodne z potrzebami nadzoru; 

b) zapobiegać nakładaniu się na siebie zakresu nadzoru po zakończeniu programu 
i nadzoru w kontekście Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W szczególności 
w sytuacji gdy Komisja uważa za konieczne przeprowadzenie ocen poszczególnych 
banków, powinna w jak największym stopniu korzystać z wyników analiz 
przeprowadzonych przez właściwe organy UE. 

Termin realizacji – połowa 2022 r. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Alex 
Brenninkmeijer, członek Trybunału Obrachunkowego, w Luksemburgu w dniu 13 lipca 
2021 r. 

 W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 

  



44 

 

Załączniki 

Załącznik I – Przykłady powielania działań w zakresie 
monitorowania reform w ramach nadzoru po zakończeniu 
programu i europejskiego semestru 

Nadzór po zakończeniu programu Europejski semestr 

Irlandia – sprawozdanie z nadzoru po 
zakończeniu programu z jesieni 2016 r. 
(opublikowane w marcu 2017 r.) – s. 27:  
 
Mieszkania socjalne 
Plan działania na rzecz budownictwa 
mieszkaniowego obejmował znaczne 
zwiększenie bezpośredniego zapewniania 
mieszkań socjalnych. Odbudowa Irlandii: plan 
działania na rzecz budownictwa mieszkaniowego 
i likwidacji bezdomności, uruchomiony 19 lipca, 
przewidywał zobowiązanie rządu do 
bezpośredniego zapewnienia 47 000 mieszkań 
socjalnych do 2021 roku. Szacowany koszt 
programu to 5,35 mld euro. 
Dodatkowe mieszkania socjalne przyczynią się do 
zwiększenia ogólnej podaży. Uzupełniające 
reformy systemu mieszkalnictwa socjalnego, 
takie jak wynajem po cenie kosztów, mogłyby 
przyczynić się do zmniejszenia kosztów 
bezpośredniego zapewnienia mieszkań 
socjalnych. W przeciwnym razie bezpośrednie 
zapewnienie mieszkań będzie prawdopodobnie 
w perspektywie długoterminowej bardziej 
kosztowne niż programy realizowane za 
pośrednictwem prywatnego rynku najmu. 

Irlandia – sprawozdanie krajowe 
z 2017 r. (opublikowane w lutym 2017 r.) 
– s. 52: 
 
Mieszkania socjalne 
Dodatkowe mieszkania socjalne przyczynią się 
do zwiększenia ogólnej podaży. W planie 
działania zawarto zobowiązanie do 
bezpośredniego zapewnienia 47 000 mieszkań 
socjalnych do 2021 r. Szacowany koszt wynosi 
5,35 mld euro, co oznacza, że w ciągu 
najbliższych czterech lat mieszkalnictwo socjalne 
będzie stanowić około 40% budżetu 
inwestycyjnego. Dodanie prawie 8 000 nowych 
mieszkań rocznie pomogłoby złagodzić presję 
wynikającą z braku podaży. Jednak w przypadku 
braku reform uzupełniających system 
mieszkalnictwa socjalnego, takich jak wynajem 
po cenie kosztów, bezpośrednie zapewnianie 
mieszkań socjalnych może być w perspektywie 
długofalowej bardziej kosztowne niż programy 
realizowane za pośrednictwem prywatnego 
rynku najmu. 

Portugalia – sprawozdanie z nadzoru po 
zakończeniu programu z jesieni 2016 r. 
(opublikowane w marcu 2017 r.) – s. 20:  
 
Przegląd wydatków: 
Kontrola wydatków pozostaje wyzwaniem, 
a korzyści płynące z przeglądu wydatków nie są 
jeszcze widoczne. Kontrola i ograniczanie 
wydatków poprawiły się w pewnym stopniu 
w związku z zastosowaniem ustawy o kontroli 
zobowiązań. Zaległości finansowe wskazują 
jednak na nieodpowiednią rachunkowość, 
a także nieodpowiednie planowanie budżetowe 
i nieodpowiednią kontrolę wydatków, zwłaszcza 
w szpitalach. […] Przegląd koncentruje się 

Portugalia – sprawozdanie krajowe 
z 2017 r. (opublikowane w lutym 2017 r.) 
– s. 52: 
 
Przegląd wydatków: 
Wydaje się, że dla obecnego przeglądu 
wydatków korzystne byłoby przyjęcie bardziej 
kompleksowego i strategicznego podejścia. 
Władze rozpoczęły przegląd wydatków, 
w którym skoncentrowano się głównie na 
ministerstwach zdrowia i edukacji, 
przedsiębiorstwach państwowych, 
(scentralizowanych) zamówieniach publicznych 
oraz zarządzaniu nieruchomościami. 
W przeglądzie tym brakuje kompleksowego 
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Nadzór po zakończeniu programu Europejski semestr 

obecnie na ministerstwach zdrowia i edukacji, 
przedsiębiorstwach państwowych, 
(scentralizowanych) zamówieniach publicznych 
i zarządzaniu nieruchomościami, wszystkich 
obszarach, które władze uważają za mogące 
spowodować duży przyrost wydajności. 
Korzystne byłoby przyjęcie bardziej 
kompleksowego podejścia, obejmującego 
wszystkie warstwy sektora publicznego, jak 
również zestaw konkretnych celów w zakresie 
oszczędności.  

podejścia, które obejmowałoby cały sektor 
publiczny i opierało się na zestawie konkretnych 
celów w zakresie oszczędności. Z kolei zaległości 
finansowe w szpitalach rosną od początku roku, 
co świadczy o braku kontroli nad wydatkami, 
zwłaszcza w sektorze zdrowia. 

Cypr – sprawozdanie z nadzoru po 
zakończeniu programu z wiosny 2019 r. 
(opublikowane w czerwcu 2019 r.) – 
s. 22: 
 
Upadek Olympic Insurance 
Dalszy rozwój sytuacji po upadku Olympic 
Insurance jest nadal niepewny. Cypryjski Urząd 
Kontroli Zakładów Ubezpieczeń zawiesił licencję 
borykającego się z problemami ubezpieczyciela 
w maju 2018 r., w następstwie niespełnienia 
przez niego wymogów dotyczących 
wypłacalności. Na początku sierpnia 2018 r. 
wszczęto postępowanie likwidacyjne. 

Cypr – sprawozdanie krajowe z 2019 r. 
(opublikowane w lutym 2019 r.) – s. 39: 
 
Upadek Olympic Insurance 
Upadek Olympic Insurance spowodował szereg 
niewiadomych. Cypryjski organ nadzoru 
ubezpieczeniowego w maju 2018 r. zawiesił 
licencję Olympic Insurance w związku 
z niespełnieniem przez ubezpieczyciela 
wymogów dotyczących wypłacalności. Na 
początku sierpnia 2018 r. wszczęto 
postępowanie likwidacyjne. 

Cypr – sprawozdanie z nadzoru po 
zakończeniu programu z jesieni 2018 r. 
(opublikowane w listopadzie 2018 r.) – 
s. 22 i 42:  
 
Strategia trzech filarów służąca 
ograniczeniu kredytów zagrożonych 
W 2018 r. organy cypryjskie opracowały 
i rozpoczęły wdrażanie strategii politycznej 
opartej na trzech filarach, mającej na celu 
ograniczenie kredytów zagrożonych w sektorze 
bankowym. Na strategię tę składają się: (i) pakiet 
legislacyjny, który obejmuje zmiany ram 
dotyczących egzekucji z nieruchomości 
i niewypłacalności oraz ustawy o sprzedaży 
kredytów, a także przyjęcie ustawy 
o sekurytyzacji; (ii) sprzedaż „dobrych” aktywów 
i zobowiązań CCB przy pozostawieniu reszty 
aktywów w CAMC; oraz (iii) ustanowienie 
tymczasowego programu dotacji (ESTIA) w celu 
rozwiązania problemu kredytów zagrożonych 
zabezpieczonych nieruchomościami będącymi 
podstawowym miejscem zamieszkania. 
W ramach pierwszego filaru – obejmującego 
wzmocnienie ram prawnych i regulacyjnych – 

Cypr – sprawozdanie krajowe z 2019 r.  
(opublikowane w lutym 2019 r.) – s. 20:  
 
Strategia trzech filarów służąca 
ograniczeniu kredytów zagrożonych 
Organy cypryjskie opracowały i rozpoczęły 
wdrażanie strategii politycznej opartej na trzech 
filarach, służącej ograniczeniu kredytów 
zagrożonych w sektorze bankowym. Na strategię 
tę składały się: (i) pakiet legislacyjny, który 
obejmuje zmiany ram dotyczących egzekucji 
z nieruchomości i niewypłacalności oraz ustawy 
o sprzedaży kredytów, a także przyjęcie ustawy 
o sekurytyzacji; (ii) sprzedaż Cyprus Cooperative 
Bank, który borykał się z dużą liczbą kredytów 
zagrożonych, co sprawiało, że podmiot 
wypłacający został objęty procedurą likwidacji; 
oraz (iii) ustanowienie tymczasowego programu 
wsparcia państwowego (ESTIA) służącego 
rozwiązaniu problemu kredytów zagrożonych 
zabezpieczonych nieruchomościami będącymi 
podstawowym miejscem zamieszkania, a więc 
stanowiącej największe wyzwanie części 
kredytów zagrożonych. W ramach pierwszego 
filaru – obejmującego wzmocnienie ram 
prawnych i regulacyjnych – zmiany prawne mają 
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Nadzór po zakończeniu programu Europejski semestr 

Izba Reprezentantów zatwierdziła na początku 
lipca 2018 r. szereg wniosków prawnych 
mających na celu usunięcie przeszkód 
w rozwiązywaniu problemów związanych 
z kredytami zagrożonymi. Drugi filar – który 
obejmuje usunięcie dużej części kredytów 
zagrożonych z sektora bankowego – został 
zrealizowany we wrześniu 2018 r., kiedy to CCB 
oddał swoją licencję bankową. W ramach 
ostatniego filaru w listopadzie 
2018 r. zakończono planowanie programu ESTIA. 
Oczekuje się, że system będzie wdrażany od 
2019 r. […] Obecna procedura sądowa osłabia 
egzekwowanie umów i zniechęca banki do 
korzystania z dostępnych ram prawnych w celu 
ograniczenia kredytów zagrożonych. Ponadto 
skuteczność programu ESTIA, o którym mowa 
powyżej, zależy w dużym stopniu od 
efektywności systemu sądowego w zakresie 
nakazów egzekucji z nieruchomości wobec osób 
ponownie zalegających z płatnościami 
i niekwalifikujących się kredytobiorców. 

na celu wyeliminowanie pewnych przeszkód 
w rozwiązaniu problemu kredytów zagrożonych. 
Drugi filar został wdrożony we wrześniu 2018 r., 
kiedy to Cyprus Cooperative Bank oddał swoją 
licencję bankową. Dlatego też jego wpływ na 
kredyty zagrożone jest już widoczny, a duża część 
kredytów zagrożonych została usunięta z sektora 
bankowego. W ramach ostatniego filaru na 
początku listopada 2018 r. zakończono 
planowanie programu ESTIA i oczekuje się, że 
zostanie on wdrożony na początku 2019 r. (zob. 
część 4.2.1). Planowana reforma systemu 
sądowego ma na celu wzmocnienie 
egzekwowania umów, a w ostatecznym 
rozrachunku – poprawę kultury płatniczej 
w kraju (zob. część 4.4.3). Ponadto skuteczność 
programu ESTIA w dużym stopniu zależy od 
efektywności systemu sądowego w zakresie 
wykonywania procedur egzekucji 
z nieruchomości wobec osób ponownie 
zalegających z płatnościami i niekwalifikujących 
się kredytobiorców. 
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Załącznik II – Przykłady z kolejnych sprawozdań z nadzoru po 
zakończeniu programu wskazujące na niewielki postęp we 
wdrażaniu reform strukturalnych 

Sprawozdanie z nadzoru 
po zakończeniu programu Cypr: nowy Urząd ds. Niewypłacalności 

Jesień 2016 r. 
(opublikowane w grudniu 
2016 r.) 

Nowy cypryjski Urząd ds. Niewypłacalności rozpoczął 
działalność w czerwcu 2015 r., ale potrzebuje większej liczby 
zasobów. 

Wiosna 2017 r. 
(opublikowane 
w lipcu 2017 r.) 

Nowy cypryjski Urząd ds. Niewypłacalności rozpoczął 
działalność w czerwcu 2015 r., ale potrzebuje większej liczby 
zasobów. 

Jesień 2017 r. 
(opublikowane w grudniu 
2017 r.) 

Cypryjski Urząd ds. Niewypłacalności rozpoczął działalność 
w czerwcu 2015 r., ale potrzebuje większej liczby zasobów. 

Wiosna 2018 r. 
(opublikowane w lipcu 
2018 r.) 

Trwają prace służące zwiększeniu skuteczności i efektywności 
Urzędu ds. Niewypłacalności. 

Jesień 2018 r. 
(opublikowane 
w listopadzie 2018 r.) 

Konieczne jest zintensyfikowanie działań na rzecz 
zwiększenia skuteczności i efektywności Urzędu 
ds. Niewypłacalności. 

Wiosna 2019 r. 
(opublikowane w czerwcu 
2019 r.) 

Trwają prace […] nad poprawą efektywności i skuteczności 
Urzędu ds. Niewypłacalności. 

Jesień 2019 r. 
(opublikowane 
w listopadzie 2019 r.) 

Nowy Departament ds. Niewypłacalności, który ma 
rozpocząć działalność na początku 2020 r., powinien 
zwiększyć efektywność i skuteczność ram postępowania 
upadłościowego. 

Wiosna 2020 r. 
(opublikowane w maju 
2020 r.) 

Komisja nie przedstawiła sprawozdania na temat Urzędu 
ds. Niewypłacalności. 

Jesień 2020 r. 
(opublikowane 
w listopadzie 2020 r.) 

Departament ds. Niewypłacalności wprowadzi nową 
strukturę organizacyjną w styczniu 2021 r. 
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Sprawozdanie z nadzoru 
po zakończeniu programu Portugalia: przegląd wydatków 

Lato 2016 r.  
(opublikowane we 
wrześniu 2016 r.) 

Rząd rozpoczął przegląd wydatków administracji publicznej, 
dążąc do osiągnięcia dalszych znacznych oszczędności 
w wydatkach. 

Jesień 2016 r. 
(opublikowane w marcu 
2017 r.) 

Kontrola wydatków wciąż pozostaje wyzwaniem, a korzyści 
płynące z przeglądu wydatków nie są jeszcze widoczne. 

Lato 2017 r. 
(opublikowane 
w październiku 2017 r.) 

Kontrola wydatków wciąż pozostaje wyzwaniem, a korzyści 
wynikające z przeglądu wydatków bez wcześniej określonych 
celów oszczędnościowych będą się urzeczywistniać 
stopniowo. 

Jesień 2017 r. 
(opublikowane w styczniu 
2018 r.) 

Przegląd wydatków jest stopniowo rozszerzany na nowe 
sektory. Ustanowienie ambitniejszych celów 
oszczędnościowych w wyniku przeglądu wydatków w 2018 r. 
stanowi pozytywną zmianę. 

Lato 2018 r. 
(opublikowane we 
wrześniu 2018 r.) 

Chociaż ogólny przegląd wydatków został ostatnio 
rozszerzony i obecnie obejmuje ambitniejsze cele 
oszczędnościowe, wciąż nie określono dalszych kroków. 

Jesień 2018 r. 
(opublikowane w lutym 
2019 r.) 

Przegląd wydatków ma być kontynuowany w 2019 r. 

Lato 2019 r. 
(opublikowane 
w październiku 2019 r.) 

Trwający przegląd wydatków postępuje powoli i szacuje się, 
że doprowadzi do raczej umiarkowanych dodatkowych 
oszczędności w zakresie efektywności. 

Jesień 2019 r. 
(opublikowane w kwietniu 
2020 r.) 

Rosnąca presja na najbardziej istotne pod względem 
wielkości pozycje bieżących wydatków publicznych pozostała 
w pewnym stopniu niezauważona. 

Jesień 2020 r. 
(opublikowane 
w listopadzie 2020 r.) 

Komisja nie przedstawiła sprawozdania z przeglądu 
wydatków. 
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Sprawozdanie z nadzoru 
po zakończeniu programu Irlandia: rozszerzenie podstawy opodatkowania 

Jesień 2015 r. 
(opublikowane w styczniu 
2016 r.) 

Znacząca działalność przedsiębiorstw wielonarodowych 
(MNE) naraża Irlandię na potencjalne niekorzystne wstrząsy 
w zakresie dochodów, które mogą wynikać ze zmian 
w międzynarodowych normach i praktykach podatkowych. 

Wiosna 2016 r. 
(opublikowane we 
wrześniu 2016 r.) 

Stopniowe wycofywanie powszechnej opłaty socjalnej 
(Universal Social Charge) stanowi kontrast w stosunku do 
zobowiązania do utrzymania szerokiej podstawy 
opodatkowania. 

Jesień 2016 r. 
(opublikowane w marcu 
2017 r.) 

Szersza podstawa opodatkowania zwiększyłaby odporność 
finansów publicznych na zdarzenia niepożądane. 

Wiosna 2017 r. 
(opublikowane 
w lipcu 2017 r.) 

Szersza podstawa opodatkowania zwiększyłaby stabilność 
dochodów w obliczu zmienności gospodarczej. 

Jesień 2017 r. 
(opublikowane w lutym 
2018 r.) 

Szersza podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych zwiększyłaby stabilność dochodów 
w obliczu zmienności gospodarczej. 

Wiosna 2018 r. 
(opublikowane w lipcu 
2018 r.) 

W obliczu zwiększonego ryzyka zewnętrznego […] rozważne 
byłoby rozszerzenie podstawy opodatkowania. 

Jesień 2018 r. 
(opublikowane w lutym 
2019 r.) 

Szersza podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych zwiększyłaby stabilność dochodów 
w obliczu zmienności gospodarczej. 

Wiosna 2019 r. 
(opublikowane we 
wrześniu 2019 r.) 

Poszerzenie podstawy opodatkowania i zmniejszenie 
zależności od dochodów z tytułu podatku od osób prawnych 
poprawiłoby stabilność dochodów. Ostatnie środki 
w zakresie dochodów w ogólnym ujęciu w niewielkim stopniu 
przyczyniły się do poszerzenia podstawy opodatkowania. 

Jesień 2019 r. 
(opublikowane w lutym 
2020 r.) 

Poszerzenie podstawy opodatkowania wzmocniłoby finanse 
publiczne. 

Jesień 2020 r. 
(opublikowane 
w listopadzie 2020 r.) 

Szersza podstawa opodatkowania zwiększyłaby odporność 
finansów publicznych. 
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Załącznik III – Przykłady znacznych opóźnień we wdrażaniu 
reform 

Obszar sprawiedliwości: Grecja zobowiązała się do wdrożenia trzyletniego planu 
działania w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, w ramach którego do połowy 
2020 r. miał zostać zakończony proces tworzenia systemu e-sprawiedliwości 
(OSDDY-PP), a do końca 2019 r., po zakończeniu procedury przetargowej do połowy 
2019 r., we wszystkich sądach miało zostać wdrożone elektroniczne składanie 
dokumentów prawnych.  
 
W sprawozdaniu z czerwca 2019 r. ujawniono, że dokumentacja przetargowa nie 
została jeszcze ukończona, a rozpoczęcie przetargu zostało przesunięte na wrzesień 
2019 r. W kolejnym sprawozdaniu poinformowano odbiorców, że ogłoszenie 
przetargu zostało przesunięte po raz kolejny – na grudzień 2019 roku. 
W sprawozdaniu z września 2020 r. stwierdzono, że zakończenie procedury 
przetargowej zostało przesunięte na grudzień 2020 r., którą to datę potwierdzono 
w sprawozdaniu z listopada 2020 r., wskazując pandemię jako przyczynę opóźnienia. 
Dostawa systemu informatycznego jest zatem opóźniona z powodu wspomnianego 
powyżej opóźnionego rozpoczęcia przetargu. Co więcej, wydłużeniu uległ również 
termin dostawy. Oczekuje się, że nastąpi ona 3,5 roku po pierwotnie zaplanowanym 
terminie, o ile nie będzie kolejnych opóźnień. 
 
Jeżeli chodzi o wdrożenie elektronicznego systemu składania dokumentów we 
wszystkich sądach, w sprawozdaniu z lutego 2020 r. poinformowano, że termin ten 
(koniec 2019 r.) nie został dotrzymany, a wdrażanie rozpoczęto, ale tylko 
w odniesieniu do części sądów. W sprawozdaniu z maja 2020 r. ujawniono, że 
elektroniczne składanie dokumentów będzie obowiązkowe od stycznia 2021 r., lecz 
tylko dla sądów administracyjnych, natomiast dla sądów cywilnych i karnych 
pozostanie opcjonalne. 
 

Administracja publiczna: W ramach działań na rzecz modernizacji administracji 
publicznej Grecja zobowiązała się do mianowania 69 sekretarzy generalnych 
ds. administracyjnych do końca 2018 r. 
 
W sprawozdaniu z listopada 2018 r. poinformowano o „znacznych opóźnieniach 
i niezrealizowaniu ani jednego mianowania”.  
W sprawozdaniu z czerwca 2019 r. poinformowano o jednym mianowaniu i czterech 
naborach oraz o przesuniętym terminie zakończenia 69 naborów na grudzień 2019 r.  
W sprawozdaniu z listopada 2019 r. poinformowano, że nowa ustawa przewiduje 
likwidację 69 stanowisk sekretarza generalnego ds. administracyjnych oraz 
zastąpienie ich 13 stanowiskami stałego sekretarza, przy czym procedura naboru ma 
zostać zakończona do stycznia 2020 r. 
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Wykaz akronimów 
EBC – Europejski Bank Centralny 

EMS – Europejski Mechanizm Stabilności 

KEF – Komitet Ekonomiczno-Finansowy 

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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Glosariusz 
(Budżetowe) saldo pierwotne – saldo budżetowe pomniejszone o płatności z tytułu 
odsetek od długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. 

Europejski Instrument Stabilności Finansowej – spółka celowa utworzona przez 
państwa członkowskie strefy euro jako będąca ich własnością spółka z siedzibą 
w Luksemburgu, zaprojektowana jako tymczasowy mechanizm pomocy udzielający 
pożyczek środków finansowych gwarantowanych przez państwa członkowskie należące 
do strefy euro na rynkach finansowych w celu pożyczania ich państwom członkowskim 
należącym do strefy euro i znajdującym się w trudnej sytuacji. W ramach tego 
instrumentu nie zapewnia się już pomocy finansowej państwom strefy euro 
dotkniętym lub zagrożonym trudnościami w finansowaniu, ponieważ zadanie to jest 
obecnie realizowane wyłącznie przez Europejski Mechanizm Stabilności. 

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej – instrument unijny, który umożliwia 
Komisji zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych w imieniu Unii w ramach 
domniemanej gwarancji UE w celu udzielenia pomocy finansowej dowolnemu państwu 
UE dotkniętemu lub zagrożonemu poważnymi trudnościami finansowymi, tak aby 
pozwolić temu państwu zachować stabilność finansową. Obecnie oczekuje się, że 
państwa strefy euro potrzebujące pomocy finansowej zwrócą się o nią do 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). 

Europejski Mechanizm Stabilności – został powołany w październiku 2012 r. jako stała 
organizacja międzyrządowa. Podobnie jak jego poprzednik, tymczasowy Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, EMS zapewnia pomoc finansową państwom strefy 
euro dotkniętym lub zagrożonym poważnymi trudnościami finansowymi w przypadku, 
gdy jest to konieczne do zachowania stabilności finansowej całej strefy euro. 
Mechanizm zapewnia pomoc finansową poprzez emisję dłużnych papierów 
wartościowych. 

Instrument pożyczkowy na rzecz Grecji – Instrument pożyczkowy na rzecz Grecji był 
pierwszym programem wsparcia finansowego dla Grecji, uzgodnionym w maju 2010 r. 
Obejmował on pożyczki dwustronne od państw strefy euro w wysokości 52,9 mld euro 
i chociaż Komisja nie występuje w ramach instrumentu w roli pożyczkobiorcy, 
powierzono jej zadania polegające na koordynowaniu łączonych pożyczek 
dwustronnych i zarządzaniu nimi. 

Jednolity Mechanizm Nadzorczy – mechanizm nadzorowania banków, który obejmuje 
EBC i krajowe organy nadzoru państw uczestniczących. 
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Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – mechanizm, 
w ramach którego Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
oraz krajowym organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przyznano 
scentralizowane uprawnienia w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, uznając je za bezpośrednio odpowiedzialne za ten proces 
w odniesieniu do banków w państwach członkowskich uczestniczących w unii 
bankowej. 

Saldo budżetowe – saldo pomiędzy całkowitymi wydatkami publicznymi a dochodami 
w danym roku, przy czym saldo dodatnie oznacza nadwyżkę, a saldo ujemne – deficyt. 

Wyjście z programu dostosowań makroekonomicznych – oznacz, że program, 
w którym określono datę końcową, wygasa po pomyślnym ukończeniu końcowego 
przeglądu przeprowadzonego przez Komisję. 
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Odpowiedzi Komisji 
 

 

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

 

 

Kalendarium 
 

 

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

 

  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59351
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Zespół kontrolny 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk 
i programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach 
budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby osiągnąć jak 
największe oddziaływanie, biorąc przy tym pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla 
wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, 
nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę IV – której 
przewodniczy członek Trybunału Alex Brenninkmeijer – zajmującą się obszarami 
regulacji rynków i konkurencyjnej gospodarki. Kontrolą kierował Alex Brenninkmeijer, 
członek Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Raphael Debets, szef 
gabinetu; Di Hai, attaché; Marion Colonerus, kierownik; Giuseppe Diana, koordynator 
zadania oraz kontrolerzy: Stefano Sturaro i Laura Lalikova. Wsparcia językowego 
udzieliła Zoe Dennis. 
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Komisja jest odpowiedzialna za nadzór nad państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro po zakończeniu przez nie 
udziału w programie dostosowań makroekonomicznych. Nadzór ten 
ma służyć utrzymaniu przez te państwa stabilności gospodarczej 
i finansowej. Jest to korzystne dla państw członkowskich i ich 
pożyczkodawców. Trybunał zbadał koncepcję, wdrożenie 
i skuteczność nadzoru Komisji nad pięcioma takimi państwami 
członkowskimi (Irlandią, Grecją, Hiszpanią, Cyprem i Portugalią). 
Stwierdził, że o ile nadzór jest odpowiednim narzędziem, jego 
efektywność osłabiają niejasne cele oraz brak wystarczających 
usprawnień i niedostateczne ukierunkowanie w ramach wdrażania. 
Trybunał skierował do Komisji zalecenia, w których wezwał do 
rozwiązania powyższych problemów, w tym do wprowadzenia zmian 
w stosownych przepisach, tak aby sprawowany przez Komisję nadzór 
został zintegrowany z europejskim semestrem. 

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE. 
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