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Povzetek 
I V obdobju 2010–2013 je pet držav članic euroobmočja (Irska, Grčija, Španija, Ciper in 
Portugalska), ki jih je močno prizadela finančna kriza v letih 2008–2009 in poznejša 
dolžniška kriza, prejemalo finančno pomoč (468,2 milijarde EUR) v okviru različnih 
mehanizmov, ki so deloma vključevali proračun EU. Pomoč je bila zagotovljena iz 
evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost in evropskega mehanizma za stabilizacijo ter od posameznih držav članic 
(dvostranska posojila) in Mednarodnega denarnega sklada. 

II EU je leta 2013 sprejela uredbo o organizaciji gospodarskega in proračunskega 
nadzora, ki ga Komisija izvaja nad državami članicami euroobmočja, ki imajo resne 
finančne težave. Uredba se uporablja za države članice, katerih težave bi lahko imele 
negativne učinke prelivanja na druge države članice euroobmočja, in za države članice, 
ki so prosile za finančno pomoč ali jo prejemajo. V njej je določeno tudi, da se za 
države članice, ki zaključijo program za makroekonomsko prilagoditev, začne izvajati 
nadzor po izteku programa ali celo okrepljen nadzor. Cilj nadzora je zagotoviti, da 
zadevne države še naprej zanesljivo napredujejo v skladu z zavezami, kar koristi njim 
samim in njihovim posojilodajalcem. 

III Da bi Sodišče oblikovalcem politik in deležnikom zagotovilo informacije o 
delovanju nadzora, je preučilo, ali so bile dejavnosti nadzora po izteku programa 
ustrezne glede na njihovo zasnovo, izvajanje in učinek. Z rezultatom tega dela bi lahko 
prispevalo k pregledu ureditev gospodarskega upravljanja v ekonomski in monetarni 
uniji, ki se izvaja. To poročilo se lahko uporabi tudi v okviru razprav o zasnovi 
morebitnega mehanizma za nadzor v zvezi z odplačilom posojil, ki bodo zagotovljena v 
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, katerega namen je pomagati državam 
članicam, ki jih je prizadela pandemija COVID-19. Revizijsko delo je zajemalo obdobje 
od začetka nadzora nad zadevnimi petimi državami članicami, ki ga je izvajala Komisija, 
do konca leta 2020. 

IV Splošni zaključek Sodišča je, da je bil nadzor Komisije nad državami članicami, ki so 
zaključile program za makroekonomsko prilagoditev, ustrezen, vendar je bila njegova 
učinkovitost ovirana, ker cilji iz uredbe niso natančni in ker izvajanje nadzora ni bilo 
dovolj racionalizirano in osredotočeno. 
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V Kar zadeva zasnovo, je Sodišče ugotovilo, da se zaradi strukture instrumentov 
financiranja, za katere vedno ne velja pravo EU oziroma ki vsi ne vključujejo proračuna 
EU, dejavnosti nadzora, ki jih izvajata Komisija in evropski mehanizem za stabilnost, 
prekrivajo. Poleg tega so se zaradi splošne opredelitve ciljev dejavnosti v okviru 
nadzora po izteku programa v pravni podlagi te dejavnosti v praksi prekrivale z delom 
Komisije v okviru evropskega semestra in delom drugih organov EU v okviru enotnega 
mehanizma nadzora ali enotnega mehanizma za reševanje. 

VI Pravna podlaga sedaj ne omogoča fleksibilnosti glede časovnega razporeda 
nadzora: tudi če Komisija oceni, da je tveganje glede odplačevanja majhno, nadzora ne 
more začasno ustaviti ali zmanjšati pogostosti poročanja. Komisija mora poročilo 
predložiti dvakrat letno (oziroma vsako četrtletje v primeru okrepljenega nadzora), 
zato je enako pogosto v okviru pregledov obiskovala tudi države članice, čeprav to 
morda ni prineslo dodane vrednosti. Sodišče je namreč ugotovilo, da so se navedbe v 
zaporednih poročilih ponavljale. 

VII Kakovost analiz, ki jih je opravila Komisija, je bila dobra. Sodišče je kljub temu 
ugotovilo, da so poročila o nadzoru po izteku programa vključevala tudi oceno reform, 
ki niso bile dogovorjene v okviru programa, in da niso bila dovolj osredotočena na 
zmožnost države članice za odplačevanje. Zlasti informacije o odplačevanju posojil so 
bile, kadar so bile zagotovljene, razdrobljene po poročilih, pri analizah tveganj glede 
zmožnosti odplačevanja pa so bile ugotovljene slabosti. 

VIII Glede na pomanjkanje spodbud in/ali neobstoj zanesljivih instrumentov 
izvrševanja ter številne dejavnike, ki vplivajo na izvajanje potrebnih reform v državah 
članicah, ni nadaljnjih dokazov, da je nadzor, ki ga je opravljala Komisija, pomembno 
vplival na spodbujanje izvajanja reform in dajanje zagotovila upnikom. Predstavniki 
držav članic so vseeno menili, da je nadzor koristen za spodbujanje dialoga in nadaljnje 
napredovanje njihovih držav v skladu z načrti. 

IX Sodišče na podlagi teh ugotovitev Komisiji priporoča, naj: 

— poveže svoje različne dejavnosti nadzora, 

— racionalizira postopke in poveča fleksibilnost, 

— izboljša sodelovanje z državami članicami in drugimi deležniki. 
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Uvod 

Ozadje 

01 Gospodarska in finančna kriza, ki je Evropo prizadela leta 2008, je povzročila 
evropsko dolžniško krizo, ki je države članice EU doletela v dveh valovih. V obdobju 
2008–2009 je prizadela države zunaj euroobmočja, nato pa se je leta 2010 razširila na 
euroobmočje. Tri države članice zunaj euroobmočja so zaprosile za finančno pomoč iz 
mehanizma EU za plačilne bilance1: Madžarska leta 2008 ter Romunija in Latvija 
leta 2009. 

02 Grčija je bila prva država članica euroobmočja, ki je leta 2010 zaprosila za 
finančno pomoč, sledile so ji Irska leta 2010, Portugalska leta 2011, Španija leta 2012 in 
Ciper leta 2013. Ker je bil mehanizem za plačilne bilance omejen na države članice 
zunaj euroobmočja, so bili postopoma vzpostavljeni posebni mehanizmi za 
zagotavljanje finančne podpore državam članicam euroobmočja. Ti mehanizmi so 
vključevali dvostranska posojila, kot je bil sporazum o instrumentu posojil za Grčijo, 
evropski mehanizem za finančno stabilizacijo2, evropski instrument za finančno 
stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost (EMS). Posojila, ki so se zagotavljala s 
temi mehanizmi, so bila pogosto dopolnjena s posojili Mednarodnega denarnega 
sklada (MDS). Na sliki 1 je prikazana finančna pomoč (v skupnem znesku 
468,2 milijarde EUR) navedenim petim državam članicam glede na vir financiranja. 

                                                      
1 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za 

zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic, UL L 53, 
23.2.2002, str. 1–3. 

2 Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma 
za finančno stabilizacijo, UL L 118, 12.5.2010, str. 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Slika 1 – Zagotovljena finančna pomoč po virih financiranja  
(v milijardah EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi programskih podatkov Komisije, EMS in MDS 

03 Ker so bili ti različni mehanizmi sprejeti pod časovnim pritiskom, še ni bil takoj 
vzpostavljen okvir EU za nadzor, katerega namen bi bil zagotavljanje posojilodajalcem 
(tj. državam članicam in davkoplačevalcem), da je država finančno stabilna, in s tem 
preprečevanje učinkov prelivanja. Evropski parlament in Svet sta maja 2013 za odpravo 
te vrzeli sprejela Uredbo (EU) št. 472/20133, v kateri je urejen nadzor nad državami 
članicami euroobmočja, ki imajo resne težave ali prejemajo finančno pomoč. V tej 
uredbi so določene tri vrste nadzora: 

— okrepljeni nadzor, 

— nadzor na podlagi programa in 

— nadzor po izteku programa. 

                                                      
3 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi 

gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih 
prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, UL L 140, 
27.5.2013, str. 1–10. 
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04 Nad vsemi državami članicami EU se izvaja standardni gospodarski in proračunski 
nadzor v okviru evropskega semestra. Evropski semester je bil uveden leta 2010 za 
spremljanje in usklajevanje gospodarske in fiskalne politike držav članic. Komisija vsako 
leto opravi podrobno analizo načrtov vsake države za proračunske, makroekonomske 
in strukturne reforme. Nato poda priporočila za posamezne države za prihodnjih 12–18 
mesecev, ki jih mora sprejeti Evropski svet. 

05 Če bi državo članico prizadele ali ji grozile resne težave, ki bi bile povezane z njeno 
finančno stabilnostjo ali vzdržnostjo njenih javnih financ in ki bi lahko imele negativne 
učinke prelivanja na druge države članice euroobmočja, lahko Komisija nad to državo 
članico uvede okrepljeni nadzor, ki dopolnjuje standardnega. Komisija se vsakih šest 
mesecev odloči, ali bo okrepljeni nadzor podaljšala. Če se razmere poslabšajo, lahko 
država članica zaprosi za program za makroekonomsko prilagoditev. 

06 Države članice v programu za makroekonomsko prilagoditev so običajno izvzete iz 
spremljanja in ocenjevanja v okviru evropskega semestra (tako je bilo v primeru Irske, 
Grčije, Cipra in Portugalske). Namesto tega se uporablja okrepljena vrsta nadzora, ki 
temelji na programu, vendar se lahko, če program za makroekonomsko prilagoditev ni 
celovit (tj. zadeva le omejene vidike gospodarstva države), evropski semester še vedno 
uporablja za tista področja, ki jih program ne zajema. Tak primer je Španija, katere 
program je bil osredotočen le na finančni sektor. 

07 Ko je program za makroekonomsko prilagoditev zaključen, pride država članica 
pod nadzor po izteku programa, ki se izvaja vzporedno z evropskim semestrom. V 
Uredbi (EU) št. 472/2013 je kot cilj določeno, da mora Komisija oceniti gospodarski, 
fiskalni in finančni položaj države članice pod nadzorom po izteku programa in po 
potrebi izdati predlog Svetu, naj priporoči sprejetje popravljalnih ukrepov. Države 
članice, nad katerimi se trenutno izvaja nadzor po izteku programa, so Ciper, Irska, 
Portugalska in Španija. 

08 Če Komisija ob koncu obdobja programa za makroekonomsko prilagoditev meni, 
da obstaja trajno tveganje za finančno stabilnost, ki bo verjetno imelo negativne učinke 
prelivanja na druge države članice v euroobmočju, lahko nad državo članico namesto 
nadzora po izteku programa uvede okrepljeni nadzor. To je storila v primeru Grčije. Na 
sliki 2 so povzete različne vrste nadzora v EU. 
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Slika 2 – Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Slika 3 – Časovni razpored odplačevanja za programe za 
makroekonomsko prilagoditev 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi programskih dokumentov Komisije in podatkovne zbirke 
AMECO 
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Španiji in Cipru so objavljena4, medtem ko se poročilo o Grčiji še pripravlja in bo 
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the Economic Adjustment Programme, Portugal 2011–2014, Institutional Paper 040, 
november 2016. Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 2013–
2016, Institutional Paper 114, oktober 2019. 
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Vloge in odgovornosti 

11 Komisija je odgovorna za nadzor nad državami članicami, ki so zaključile program, 
in mora svoje ocene dvakrat letno sporočiti Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-
finančnemu odboru in nacionalnim parlamentom držav članic. V ta namen ima na voljo 
več možnosti: 

— izvaja redne obiske v okviru pregledov v državah članicah pod nadzorom, 

— od držav članic lahko zahteva specifične informacije (npr. o izvrševanju proračuna 
in spremembah v zvezi z njihovim finančnim sistemom), 

— od države članice pod okrepljenim nadzorom lahko zahteva, naj opravi stresne 
teste ali analize občutljivosti za oceno odpornosti finančnega sektorja, 

— od držav članic lahko zahteva, naj ocenijo svojo zmogljivost nadzora nad 
finančnim sektorjem. 

12 EMS, mednarodna finančna institucija, ki so jo leta 2012 ustanovile države članice 
euroobmočja, zagotavlja osrednjo pomoč za stabilnost državam članicam 
euroobmočja, ki jih prizadenejo ali jim grozijo resne finančne težave. Z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost se ne zagotavlja več finančne pomoči, saj to 
nalogo zdaj opravlja izključno EMS. Ta spremlja države članice, da si zagotovi 
pravočasna plačila morebitnih zapadlih obrokov. 

13 Svet lahko na predlog Komisije državi članici, ki je pod nadzorom po izteku 
programa, priporoči, naj sprejme popravljalne ukrepe. Podobno lahko izdaja 
priporočila za popravljalne ukrepe za države članice pod okrepljenim nadzorom, če 
Komisija ugotovi, da finančni in ekonomski položaj države članice pomembno 
negativno vpliva na finančno stabilnost euroobmočja ali njegovih držav članic. 

14 Evropska centralna banka (ECB) in, če je ustrezno, relevantni evropski nadzorni 
organi sodelujejo pri obiskih v okviru pregledov v državah članicah, spremljajo razvoj v 
okviru finančnega sistema ter nadzirajo stresne teste in analize občutljivosti (glej 
odstavek 11). Poleg tega ECB (ali, če je ustrezno, relevantni nadzorni organi) s 
posebnim strokovnim pregledom redno ocenjuje zmogljivosti držav članic za nadzor 
nad njihovim finančnim sektorjem. 
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15 Zadevne države članice morajo na zahtevo zagotoviti informacije in izvesti 
dodatne ukrepe. Nacionalni parlamenti držav članic pod okrepljenim nadzorom lahko 
sodelujejo v ekonomskem dialogu s predstavniki Komisije, ECB in MDS. Država članica 
mora izvesti ukrepe, dogovorjene v okviru programa za makroekonomsko prilagoditev, 
in morebitne popravljalne ukrepe, priporočene v postopku nadzora (glej odstavek 13). 

16 MDS ne sodeluje pri nadzoru, ki ga opravlja Komisija, vendar izvaja tudi svoje 
spremljanje po izteku programa, če je zagotovil sredstva v okviru programa za 
makroekonomsko prilagoditev. Obiski v zvezi s tem so običajno usklajeni z obiski 
Komisije v okviru pregledov. 
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Obseg revizije in revizijski pristop 
17 Sodišče je že poročalo o več vidikih gospodarskega upravljanja v petih posebnih 
poročilih, objavljenih med letoma 2016 in 20205. V tem poročilu želi preučiti ustreznost 
dejavnosti Komisije v okviru nadzora po izteku programa. Poročilo se lahko uporabi v 
okviru (i) razprav o zasnovi morebitnega mehanizma za nadzor6 v zvezi s posojili, ki 
bodo zagotovljena v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost7, ter (ii) pregleda 
gospodarskega upravljanja (ocena uspešnosti sedanjega okvira za gospodarski in 
fiskalni nadzor), ki ga je nedavno začela Komisija. V ta namen je Sodišče ocenilo, ali: 

(a) je bila zasnova dejavnosti po izteku programa ustrezna; 

(b) je Komisija svoje dejavnosti nadzora izvajala dobro; 

(c) je imel nadzor učinek. 

18 Sodišče je za vseh pet držav članic, ki so prejele finančno pomoč, tj. Irsko, Grčijo, 
Španijo, Ciper in Portugalsko, preučilo dejavnosti nadzora, ki jih je izvajala Komisija, od 
njihovega zaključka zadevnega programa za makroekonomsko prilagoditev do konca 
leta 2020. 

                                                      
5 Posebno poročilo št. 10/2016 – Za zagotovitev uspešnega izvajanja postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem so potrebna dodatna izboljšanja; Posebno poročilo št. 03/2018 – 
Revizija postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji; Posebno poročilo št. 18/2018 – 
Ali je dosežen glavni cilj preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast?; Posebno poročilo 
št. 22/2019 – Zahteve EU za nacionalne proračunske okvire je treba dodatno okrepiti, 
njihovo uporabo pa bolje spremljati in Posebno poročilo št. 16/2020 – Evropski semester – s 
priporočili za posamezne države se obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba 
bolje izvajati (www.eca.europa.eu). 

6 Pregled št. 6/2020: Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu gospodarske politike EU na krizo 
zaradi COVID-19, odstavek 88 (www.eca.europa.eu). 

7 Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12 februarja 2021 o 
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost; UL L 57, 18.2.2021, str. 17–75. 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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19 Za namene revizije je Sodišče pregledalo dokumentacijo, ki je na voljo pri Komisiji. 
Opravilo je razgovore z uslužbenci Komisije, ustreznih nacionalnih organov v vseh petih 
državah članicah (zlasti ministrstev za finance in centralnih bank) ter z uslužbenci EMS 
in MDS. Za primerjavo poročil o nadzoru po izteku programa in poročil o evropskem 
semestru ter oceno tega, koliko je med njimi ponavljanja, je uporabilo orodje umetne 
inteligence. Opravilo je tudi anketo med 27 člani Ekonomsko-finančnega odbora, 
zadolženimi za zakladnico (stopnja odziva: 85 %), da bi zbralo informacije in mnenja o 
zasnovi tega nadzora, o tem, kako ga Komisija izvaja, in, navsezadnje, njegovi 
uspešnosti. 
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Opažanja 

Načrt je privedel do prekrivanja na evropski ravni ter ni bil 
dovolj jasen in fleksibilen 

20 Struktura programov za makroekonomsko prilagoditev vključuje več deležnikov 
(glej odstavke 02 in 11–16), ki jim je vsem v interesu, da zaščitijo zmožnost države 
članice za odplačevanje in s tem zagotovijo njeno napredovanje v skladu z načrti, kar 
koristi njej sami in njenim upnikom. 

21 Da bi Sodišče ocenilo, ali so bile dejavnosti nadzora po izteku programa ustrezno 
načrtovane, je preučilo ali: 

(a) so bile pri načrtovanju nadzora EU upoštevane dejavnosti spremljanja v 
okviru EMS; 

(b) so bili cilji postopka nadzora jasni, določbe o izvajanju pa ustrezne. 

Prekrivanje dejavnosti Komisije in EMS 

22 Proračun EU ni glavni vir sredstev za zadevnih pet držav članic. Od skupne 
finančne pomoči (468,2 milijarde EUR) je MDS zagotovil 81,6 milijarde EUR, države 
članice pa 386,6 milijarde EUR v okviru različnih mehanizmov, opisanih v odstavku 02 
in na sliki 1. 

23 Proračun EU je vključen samo v pomoč, ki se zagotavlja v okviru evropskega 
mehanizma za finančno stabilizacijo, ki Komisiji omogoča, da si za zagotavljanje 
finančne pomoči v imenu Unije izposoja denar na finančnih trgih v okviru implicitnega 
proračunskega jamstva EU. Z evropskim mehanizmom za finančno stabilizacijo je bilo 
doslej zagotovljene 12,1 % skupne evropske pomoči (tj. 46,8 milijarde EUR od 
386,6 milijarde EUR), in sicer samo dvema od petih držav, to je Irski in Portugalski. 
Vseeno pa je imela Komisija pri večini dvostranskih posojil, ki so jih zagotovile države 
članice euroobmočja (tj. instrument posojil za Grčijo v znesku 52,9 milijarde EUR), 
nalogo usklajevanja in upravljanja združenih dvostranskih posojil, čeprav proračun EU 
ni bil vključen. 
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24 Večina evropske finančne pomoči (73 %) je bila zagotovljena iz EMS 
(107,5 milijarde EUR) in njegovega predhodnika, tj. evropskega instrumenta za 
finančno stabilnost (174,6 milijarde EUR). To so medvladni mehanizmi financiranja, ki 
niso podprti s proračunom EU. Z EMS je bil v skladu s pogodbo o EMS vzpostavljen 
sistem zgodnjega opozarjanja za zaznavo tveganj za odplačevanje posojil in 
omogočanje popravljalnih ukrepov. Ta sistem se uporablja tudi za posojila, ki so bila 
zagotovljena iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost. V veljavi je od začetka 
programa za makroekonomsko prilagoditev in se bo uporabljal, dokler posojila ne bodo 
v celoti odplačana. 

25 Dejavnosti nadzora po izteku programa se izvajajo za vse države članice, ki 
zaključijo program za makroekonomsko prilagoditev, ne glede na to, ali je bil v 
financiranje vključen proračun EU ali ne. Ker se uporabljajo različni viri financiranja in 
pravni okviri, se dejavnosti spremljanja, ki jih izvajata Komisija in EMS, očitno, čeprav le 
delno, prekrivajo: 

— spremljanje EMS delno zajema posojila, ki jih nadzira Komisija, ta pa za razliko od 
EMS pokriva dvostranska posojila in posojila iz evropskega mehanizma za 
finančno stabilizacijo, 

— Komisija delno zajema isto obdobje analize kot EMS: spremljanje tveganj v zvezi z 
odplačevanjem, ki ga izvaja EMS, traja dlje, in sicer do celotnega odplačila. 

26 Komisija in EMS sta aprila 2018 podpisala memorandum o soglasju, v katerem sta 
se zavezala, da bosta (i) združila svoje obiske v državah članicah, da bi preprečila 
podvajanje in zmanjšala breme za državo članico, ter (ii) poskrbela za izmenjavo 
informacij in omogočila vzajemen dostop do podatkov. Sodišče je ugotovilo, da 
Komisija informacije, zbrane med obiski, deli z EMS. EMS, ki je zaradi svoje vloge, 
določene v Pogodbah EU, odvisen od vložkov Komisije, zbrane informacije uporablja za 
izvajanje lastnih ocen o zmožnosti držav članic za odplačevanje. Ocene Komisije so 
javno dostopne, ocene EMS pa ne. 

27 Komisija kljub memorandumu o soglasju od EMS ni sistematično zahtevala, naj ji 
pošilja izvode svojih poročil. Sodišče ugotavlja, da Komisija zdaj zaradi njegovega 
revizijskega dela od EMS sistematično zahteva poročila EMS in jih tudi prejema. 
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Cilji v uredbi so nejasni, nekatere določbe o izvajanju pa preveč toge 

28 Sodišče je analiziralo ustreznost določb Uredbe (EU) št. 472/2013 glede ciljev, pa 
tudi načinov izvajanja, in sicer trajanja, poročanja in instrumentov izvrševanja. 

29 V uredbi so cilji nadzora po izteku programa opredeljeni na splošno (glej 
odstavek 07), zato je Komisija v internem priročniku o programih za makroekonomsko 
prilagoditev v euroobmočju nadalje določila obseg nadzora, ki tako zajema 
ocenjevanje: 

— skladnosti z zavezami ali ukrepi politik, dogovorjenimi v okviru programa, in 
priporočili v zvezi s politiko, zajetimi v priporočilih za posamezne države, 

— gospodarskega, fiskalnega in finančnega položaja države članice ter tega, ali 
država članica izvaja politike, ki niso zdrave in ki bi lahko ta položaj ogrozile, 

— zmožnosti države članice, da odplačuje svoj dolg. 

30 Kar zadeva prvi cilj, je ocenjevanje izvajanja ukrepov politik, ki so bile 
dogovorjene v okviru programa in se nadaljujejo po roku za zaključek programa, 
pomembna naloga. Namen tega ocenjevanja je zagotoviti izpolnitev zavez in preprečiti 
odpravo reform, ki so bile uvedene v okviru programa. Pričakuje se, da bo to 
ocenjevanje sčasoma postopno odpravljeno. 

31 Ocenjevanje izvajanja priporočil za posamezne države v okviru nadzora po izteku 
programa pa presega določbe uredbe in se prekriva z dejavnostmi Komisije v okviru 
evropskega semestra, pri katerem so zaključki v okviru te ocene del letnih poročil za 
posamezne države. Poleg tega so odgovornosti znotraj Komisije deljene: za nadzor po 
izteku programa je odgovoren GD ECFIN, za evropski semester pa Generalni 
sekretariat. 

32 Drugi cilj je edini, ki je v uredbi izrecno naveden. To pomeni tveganje za 
prekrivanje z evropskim semestrom, v okviru katerega Komisija vsako leto že opravi 
temeljito analizo makroekonomskega položaja, strukturnih reform in proračunskih 
načrtov vsake države članice ter izda priporočila za posamezne države. Poleg tega je v 
okviru evropskega semestra že vzpostavljen postopek v zvezi z makroekonomskimi 
neravnotežji, da se taka neravnotežja preprečijo in odpravijo s spodbujanjem izvajanja 
zdravih politik. 
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33 Glede na ocenjevanje reform, ki se izvaja v okviru evropskega semestra, bi 
Sodišče pričakovalo, da bo tretji cilj, tj. ocenjevanje zmožnosti države članice za 
odplačevanje dolgov, osrednji del nadzora po izteku programa, vendar to v uredbi ni 
izrecno navedeno. V publikaciji Komisije8 je navedeno, da je ta ureditev nadzora 
namenjena zagotavljanju tega, da upravičenka še naprej deluje v skladu z ustreznimi 
fiskalnimi načrti, s čimer se ohranja njena zmožnost za odplačilo dolga. Podobno je na 
spletni strani Sveta, ki vsebuje pojasnila o finančni pomoči državam članicam 
euroobmočja9, navedeno, da je cilj „oceni[t]i, ali država članica, ki je prejela finančno 
pomoč, še naprej izvaja zdrave politike in ali obstaja kakršna koli nevarnost, da ne bo 
mogla odplačati posojil”. 

34 22 od 23 članov Ekonomsko-finančnega odbora, ki so se odzvali na anketo 
Sodišča, je navedlo, da je cilj tega nadzora dobro opredeljen, toda v zvezi z njegovim 
dejanskim namenom jih je samo osem (vključno s samo dvema od petih držav članic 
pod nadzorom po izteku programa) izrecno navedlo ocenjevanje zmožnosti 
odplačevanja in samo trije nadaljnje spremljanje reform, ki so se jim države zavezale v 
okviru programa. Anketiranci so večinoma navajali cilje, ki so zajeti v drugih oblikah 
nadzora (npr. spodbujanje zdrave gospodarske politike, fiskalne in finančne vzdržnosti 
ali okrepitev izvajanja strukturnih reform). 

35 Okrepljeni nadzor (glej odstavek 05) je bil zasnovan kot preventivni okvir za 
države članice, pri katerih obstaja tveganje, da bodo potrebovale finančno pomoč, za 
kar pa okvir še ni bil uporabljen. Doslej se je uporabljal kot orodje nadzora po izteku 
programa za Grčijo, ker ta država kljub temu, da je zaključila program za 
makroekonomsko prilagoditev, še vedno pomeni tveganje za finančno stabilnost s 
potencialnimi učinki prelivanja na druge države članice euroobmočja (glej 
odstavek 08). 

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

for dealing with threats to financial stability in euro area member states, Occasional 
Papers 147, maj 2013.  

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

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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36 Ker morajo države članice v okviru okrepljenega nadzora sprejeti ukrepe za 
odpravo dejanskih ali morebitnih virov težav, je ob upoštevanju priporočil za 
posamezne države, izdanih v okviru evropskega semestra, glavni namen okrepljenega 
nadzora preverjanje napredka države članice pri izvajanju teh ukrepov. Okrepljeni 
nadzor ima torej širši obseg kot nadzor po izteku programa. Države članice morajo v 
okviru nedavno odobrenega mehanizma za okrevanje in odpornost pojasniti tudi, kako 
s svojimi načrti za okrevanje in odpornost prispevajo k obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne države. Za usmerjanje izvajanja mehanizma 
za okrevanje in odpornost ter usklajevanje evropskega semestra je odgovorna ista 
projektna skupina Komisije10, ki pa ni zadolžena tudi za izvajanje okrepljenega nadzora. 

37 Ker okrepljeni nadzor ni bil zasnovan kot poprogramsko orodje, Komisija ni 
zagotovila smernic glede njegove uporabe. Uredba ne vsebuje nobene določbe o 
zmožnosti odplačevanja, v izvedbenem sklepu Komisije11 o uvedbi okrepljenega 
nadzora za Grčijo pa zmožnost odplačevanja ni navedena kot cilj. Sodišče je ugotovilo, 
da poročila o okrepljenem nadzoru za Grčijo kljub temu vsebujejo oddelek o zmožnosti 
odplačevanja. 

38 Cilj nadzora po izteku programa v uredbi sicer ni jasno naveden, vendar pa je 
jasno obdobje nadzora, tj. do odplačila vsaj 75 % finančne pomoči (glej odstavek 09). 
Vseeno pa ta 75-odstotni prag ne zajema nujno tveganja za posojilodajalca, saj ne 
odraža niti absolutnega zneska posojil niti obsega posojil glede na bruto domači 
proizvod (BDP) zadevne države članice. 

39 Ta težava je prikazana v tabeli 1. V njej so v milijardah EUR in kot delež BDP 
navedeni zneski, ki jih bo moralo pet držav članic, ki so trenutno pod nadzorom, še 
odplačati, potem ko bodo dosegle 75-odstotni prag. Ker ravni BDP za posamezno 
državo članico ob njenem dosegu 75-odstotnega praga ni mogoče napovedati, je 
Sodišče za poenostavitev uporabilo BDP za leto 2019. 

                                                      
10 Projektna skupina za okrevanje in odpornost, ustanovljena 16. avgusta 2020 v okviru 

Generalnega sekretariata Evropske komisije. 

11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1192 z dne 11. julija 2018 o uvedbi okrepljenega 
nadzora za Grčijo, UL L 211, 22.8.2018, str. 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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Tabela 1 – Zneski posojil, ki bodo ostali za plačilo, ko bo dosežen 
75-odstotni prag (v milijardah EUR in deležu BDP za leto 2019) 

Država članica Preostali znesek 
(v milijardah EUR) 

BDP za leto 2019 
(v %) 

Irska 11,3 3,2 

Portugalska 12,6 5,9 

Španija 10,3 0,8 

Ciper 1,6 7,1 

Grčija 60,9 33,2 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi programskih podatkov Komisije in podatkovne zbirke AMECO 

40 Sodišče ugotavlja, da obstajajo precejšnje razlike glede (i) bilančnega tveganja za
posojilodajalce, ki izhaja iz neodplačanega posojila (ki sega od 1,6 milijarde EUR do 
60,9 milijarde EUR), in (ii) ustreznega deleža BDP. Neodplačano posojilo za Španijo 
pomeni skoraj neznaten delež BDP, za Grčijo pa približno tretjino BDP. Z drugimi 
besedami, zaradi 75-odstotnega praga bi se lahko nadzor po izteku programa za 
nekatere države zaključil prekmalu, za druge, ki za posojilodajalce pomenijo majhno 
tveganje, pa bi lahko trajal predolgo. 

41 V uredbi sta ti dve tveganji obravnavani asimetrično. Omogočeno je podaljšanje
nadzora po izteku programa, ni pa določbe za začasno ustavitev tega nadzora, preden 
je dosežen ta prag, tudi če je tveganje v zvezi z odplačevanjem zadevne države članice 
zanemarljivo. 

42 Kot je navedeno v odstavku 05, se obdobje okrepljenega nadzora konča, ko tako
odloči Komisija na podlagi svoje ocene. Čeprav bi bilo mogoče pričakovali, da bo za 
državo članico, za katero se okrepljeni nadzor konča, uveden nadzor po izteku 
programa, dokler ne odplača vsaj 75 % finančne pomoči, v uredbi to ni izrecno 
navedeno. 

43 V uredbi je določeno, da je treba o nadzoru po izteku programa poročati dvakrat
letno (glej odstavek 11). Sodišče se zaveda, da (i) je v času snovanja uredbe tudi MDS 
svoje poprogramsko spremljanje izvajal dvakrat letno in da (ii) se lahko v začetku 
nadzora po izteku programa za državo, ki je ravno zaključila program, ta pogostost po 
potrebi prilagodi tako, da se omogoči popravek v tekočem letu. Pričakovati pa je, da se 
bo potreba po takem stalnem spremljanju sčasoma zmanjševala, zlasti ko bodo države 
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spet izboljšale svoj položaj, vendar v uredbi ni predvidena fleksibilnost glede pogostosti 
poročanja. 

44 Kot je navedeno v odstavku 13, lahko Komisija v zvezi s svojimi instrumenti 
izvrševanja Svetu samo predlaga, naj na države članice naslovi priporočila, ki pa niso 
zavezujoča12. Vendar ima lahko pritisk drugih držav vseeno določen učinek, nastane pa 
lahko na podlagi sporočil Ekonomsko-finančnemu odboru ali javne objave priporočil, 
kar lahko stori Svet na predlog Komisije. Anketiranci so v anketi Sodišča večinoma 
potrdili, da sporočila Ekonomsko-finančnemu odboru v veliki meri (17 %) ali v določeni 
meri (65 %) prispevajo k takemu pritisku. 

Nadzor, ki se je izvajal na podlagi sedanje uredbe, ni bil dovolj 
racionaliziran in osredotočen 

45 Dejavnosti Komisije v okviru nadzora po izteku programa, ki vključujejo obiske na 
kraju samem in poročanje o rezultatih njenih ocen, so se začele leta 2014, okrepljeni 
nadzor pa leta 2018. Za primerjavo, nadzor v okviru evropskega semestra se je začel 
leta 2010. Komisija je te dejavnosti nadzora izvajala vzporedno (glej sliko 2). 

46 Sodišče je preučilo, ali:  

(a) so bili postopki izvajanja Komisije ustrezni; 

(b) je imela analiza, ki jo je opravila Komisija, glede na ocene, ki so se izvajale v okviru 
evropskega semestra, dodano vrednost; 

(c) je bila analiza Komisije ustrezno usmerjena. 

Komisija je proces racionalizirala, vendar so imeli pogosti obiski na kraju 
samem omejeno dodano vrednost 

47 Sodišče je preučilo, ali je Komisija zahtevala informacije, ki so ustrezale namenu, 
in uspešno organizirala obiske na kraju samem, namenjene dejavnostim nadzora po 
izteku programa, pri čemer je upoštevalo obiske, opravljene v okviru evropskega 
semestra. 

                                                      
12 Člen 288 PDEU. 
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48 Opravilo je razgovore s predstavniki nacionalnih ministrstev za finance, ki so 
menili, da je Komisija ustrezno uporabljala svojo pravico, da zahteva informacije. Ker je 
bila Grčija pod okrepljenim nadzorom, so bile zahteve do nje strožje. Po navedbah naj 
bi se približno 50 % informacij zahtevalo v zelo kratkem času.  

49 Sodišče je za tri od petih zadevnih držav članic ugotovilo, da so Komisija in 
nacionalni organi podpisali uradni sporazum o zagotavljanju podatkov, ki je zajemal 
vrsto zahtevanih informacij in časovni okvir njihovega zagotavljanja. S takim 
sporazumom se proces izboljša, ker se poveča predvidljivost informacij, ki jih je treba 
predložiti, ter olajšata načrtovanje in zbiranje informacij v državah članicah. 

50 Predstavniki nacionalnih organov, s katerimi je Sodišče opravilo razgovor, so 
menili, da so bili obiski v okviru nadzora po izteku programa v njihovih državah dobro 
organizirani in napovedani dovolj zgodaj. Menili so tudi, da so deležniki na splošno 
dobro sodelovali, kljub občasnim težavam z usklajevanjem med generalnimi direktorati 
Komisije. 

51 Dve leti po začetku nadzora po izteku programa je Komisija obiske racionalizirala 
ter zmanjšala število obiskanih subjektov in število obravnavanih točk na dnevnem 
redu, saj se je osredotočila na teme, ki so tesneje povezane z nadzorom po izteku 
programa. Na sliki 4 je prikazan trend upadanja števila sestankov. To je predvsem 
rezultat tega, da so bili obiski v okviru nadzora po izteku programa organizirani ločeno 
od (i) standardnih obiskov v okviru evropskega semestra, kar je bilo v nekaterih 
državah članicah uvedeno postopoma, in (ii) posebnih obiskov za spremljanje v okviru 
postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji (od leta 2019). 
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Slika 4 – Trend števila sestankov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

52 Čeprav v uredbi to ni določeno, je bila pogostost obiskov v okviru nadzora po 
izteku programa usklajena s pogostostjo sporočil, tj. dvakrat letno (glej odstavek 43). 
Predstavniki nacionalnih organov v treh od štirih držav članic pod nadzorom po izteku 
programa so navedli, da v šestmesečnem obdobju ni mogoče doseči bistvenega 
napredka pri izvajanju strukturnih reform. Povedali so tudi, da na dolgoročno zmožnost 
držav članic za odplačevanje ne vpliva veliko kratkoročnih dejavnikov. Komisija 
priznava, da je za izvedbo večine ukrepov, priporočenih v priporočilih za posamezne 
države, potrebnih 12 do 18 mesecev, za nekatere strukturne reforme pa še več časa. 
Zato je Komisija leta 2017 uvedla tudi večletno ocenjevanje izvajanja priporočil za 
posamezne države13. 

53 Sodišče je ugotovilo, da se je vsebina zaporednih poročil o nadzoru po izteku 
programa začela ponavljati (glej odstavek 57). Ugotovilo je, da je MDS pri svojem 
spremljanju ugotovil podobno težavo in se leta 2016 odločil, da bo opravljal po en 
obisk na leto in objavljal eno letno poročilo namesto dveh. 

                                                      
13 Posebno poročilo št. 16/2020 – Evropski semester – s priporočili za posamezne države se 

obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati (www.eca.europa.eu), 
odstavka 36 in 51. 
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54 Ponavljanje je še večja težava pri okrepljenem nadzoru, pri katerem so obiski prav 
tako usklajeni s pogostostjo sporočil in potekajo štirikrat letno. Taka pogostost 
prekomerno obremenjuje nacionalne organe (glej odstavek 48) in Komisijo. 

Analiza, ki jo je opravljala Komisija, je dobra, vendar se prekriva z delom 
v zvezi z evropskim semestrom 

55 Sodišče je preučilo dodano vrednost zaporednih ocen nadzora po izteku 
programa, ki jih je opravila Komisija, v primerjavi z delom v okviru evropskega 
semestra. 

56 Sodišče je ugotovilo, da je analiza v poročilih o nadzoru po izteku 
programa/okrepljenem nadzoru dobra. To je v skladu z njegovim zaključkom iz 
posebnega poročila iz leta 2018 o ocenah Komisije v okviru postopka v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji14. Deležniki, s katerimi je opravilo razgovor, so to 
pozitivno oceno potrdili. Pri anketi Sodišča se je pokazalo tudi, da 74 % anketirancev 
kakovost analiz, ki jih opravlja Komisija, ocenjuje kot visoko, medtem ko jih 26 % meni, 
da je povprečna. 

57 Kljub temu se vsebina zaporednih poročil o nadzoru po izteku programa ponavlja, 
kot je navedeno v odstavku 53. Pri analizi, ki jo je opravilo Sodišče, se je pokazalo, da je 
posodobljenih samo nekaj podatkov in da se s to posodobitvijo ne spremeni bistvo 
analize niti njeni zaključki. Sodišče je na podlagi orodja umetne inteligence, ki ga je 
razvilo, iskalo podobnosti v dokumentih. Ugotovilo je, da je v nekaterih razdelkih 
posameznih poročil o nadzoru po izteku programa do 78 % informacij navedenih že v 
prejšnjem poročilu. Ta delež se je zmanjšal skoraj za polovico, ko je primerjalo poročili, 
objavljeni z enoletnim razmikom. To ugotovitev so podprli tudi nekateri deležniki, s 
katerimi je bil opravljen razgovor. 

58 V zvezi z vprašanjem, katere strukturne reforme je treba spremljati, je Sodišče 
ugotovilo, da Komisija za štiri države članice pod nadzorom po izteku programa tega ni 
uradno opredelila. V primeru Grčije, ki je pod okrepljenim nadzorom, je izvedbeni sklep 
Komisije natančnejši. V njem so opredeljene specifične reforme in zadevni mejniki, ki 
jih je treba spremljati. 

                                                      
14 Posebno poročilo št. 3/2018 – Revizija postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, 

odstavka 78 in 79 (www.eca.europa.eu). 



 25 

 

59 Sodišče je ugotovilo, da je ocenjevanje napredka pri izvajanju strukturnih reform 
običajno vključevalo fiskalne strukturne reforme, reforme finančnega sektorja 
(večinoma v zvezi s sektorjem bančništva) in druge reforme za spodbujanje 
gospodarske rasti ali odpravo makroekonomskih neravnotežij. Ocena je vsebovala 
pregled stanja izvajanja, pri počasnem napredku pa tudi poziv k ukrepanju. 

60 Sodišče je ugotovilo, da so poročila o nadzoru po izteku programa vključevala 
ocene strukturnih reform, ki po programu za makroekonomsko prilagoditev niso ostale 
neizvedene ali ki niso imele trdne pravne podlage, kot je uradna zaveza države članice 
ob zaključku programa ali pozneje oziroma priporočilo Sveta (glej odstavek 13). V 
okviru 1 je nekaj primerov. 

Okvir 1 

Primeri strukturnih reform, ki po programu za makroekonomsko 
prilagoditev niso ostale neizvedene, vendar jih je Komisija vseeno 
spremljala v okviru nadzora po izteku programa 

Portugalska 

Pregled porabe (poročilo o nadzoru po izteku programa za 
poletje 2016) 
Okvirni zakon o proračunu (poročilo o nadzoru po izteku 
programa za jesen 2014) 

Ciper 
Shema ESTIA, tj. shema, ki jo subvencionira država, za lažje 
odplačevanje hipotek gospodinjstev, ki so se znašla v težavah 
(poročilo o nadzoru po izteku programa za jesen 2018) 

Španija 

Posodobitev zbirke makrobonitetnih orodij (poročilo o nadzoru 
po izteku programa za jesen 2015) in ustanovitev 
makrobonitetnega organa (poročilo o nadzoru po izteku 
programa za jesen 2018). 
Izvajanje načrtov za reševanje in uresničevanje ciljnih vrednosti za 
minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti bank 
(poročilo o nadzoru po izteku programa za jesen 2018). 

Irska Akcijski načrt za stanovanja in brezdomstvo (poročilo o nadzoru 
po izteku programa za pomlad 2016) 

Vir: Evropsko računsko sodišče 
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61 Sodišče je ugotovilo tudi, da so bile nekatere strukturne reforme, ki po programih 
za makroekonomsko prilagoditev niso ostale neizvedene, vendar so se vseeno 
ocenjevale v okviru nadzora po izteku programa, povezane s težavami, ki naj bi se 
obravnavale v okviru programa. Vendar učinek, ki bi ga te reforme lahko imele na 
zmožnost odplačevanja, ni bil očiten in v poročilih o nadzoru po izteku programa ni bil 
pojasnjen. 

62 Sodišče je vsebino poročil o nadzoru po izteku programa primerjalo z vsebino 
poročil v okviru evropskega semestra (predvsem poročil za posamezne države, ocen 
načrtov stabilnosti ali osnutkov proračunskih načrtov in evropskih gospodarskih 
napovedi) ter ugotovilo, da so se zagotovljene informacije (glej tabelo 2) in ocene 
(glej Prilogo I) delno prekrivale. 

Tabela 2 – Prekrivanje informacij v poročilih o nadzoru po izteku 
programa in evropskem semestru 

Država 
članica 

Poročilo o 
nadzoru po 

izteku 
programa 

Razdelek Poročila o 
evropskem semestru 

Delež 
prekrivanja 

med poročili 
(v %) 

Portugalska jesen 2016 vprašanja 
politike 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2017 

43 

Portugalska jesen 2018 gospodarski 
razvoj 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2019 

49 

Portugalska poletje 2019  javne finance 

delovni dokument 
služb Komisije o 
načrtu stabilnosti za 
leto 2019 

47 

Ciper pomlad 2017 makroekonomski 
obeti 

evropska 
gospodarska napoved 
za pomlad 2017 

23 

Ciper pomlad 2019 proračunski 
obeti 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2019 

34 

Ciper pomlad 2020 javne finance 
poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2020 

26 
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Država 
članica 

Poročilo o 
nadzoru po 

izteku 
programa 

Razdelek Poročila o 
evropskem semestru 

Delež 
prekrivanja 

med poročili 
(v %) 

Irska jesen 2018 
vprašanja v zvezi 
s financiranjem 
državnega dolga 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2018 

30 

Irska pomlad 2018 
nedavni 
gospodarski 
razvoj 

spomladanska 
evropska 
gospodarska napoved 
iz leta 2018 

19 

Španija jesen 2018 makroekonomski 
razvoj 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2018  

36 

Španija pomlad 2019 makroekonomski 
razvoj 

poročilo za 
posamezno državo za 
leto 2019  

49 

Vir: Evropsko računsko sodišče, orodje umetne inteligence 

63 Sodišče vseeno priznava, da v zvezi z ocenami reform v Španiji ni bilo prekrivanja 
med nadzorom po izteku programa in evropskim semestrom. Ker je Španija izvajala 
sektorski program za prilagoditev, ki je bil osredotočen samo na njen finančni sektor 
(glej odstavek 06), se je zanjo namreč ves čas izvajal redni nadzor v okviru evropskega 
semestra. Delitev nalog med nadzorom v okviru evropskega semestra in nadzorom na 
podlagi programa, ki je bila vzpostavljena v programskem obdobju, se je nadaljevala 
tudi po njem, zato so poročila o nadzoru po izteku programa za Španijo jasno 
osredotočena na razvoj in reforme finančnega sektorja ter se razlikujejo od poročil 
zanjo v okviru evropskega semestra. 

64 V zvezi z ocenami finančne stabilnosti in relevantnih reform je Sodišče ugotovilo, 
da se je pristop med štirimi državami članicami pod nadzorom po izteku programa 
razlikoval. Za Irsko je bilo ocenjevanje največjih domačih bank, ki ga je opravljala 
Komisija, leta 2015, kmalu po vzpostavitvi enotnega mehanizma nadzora, odpravljeno, 
medtem ko za Ciper in Portugalsko še vedno poteka. Vendar se vse podrobne ocene 
posameznih bank prekrivajo z (i) nadzorom, ki ga izvajajo Evropska centralna banka in 
nacionalni nadzorniki v okviru enotnega mehanizma nadzora, ter (ii) delom Evropskega 
bančnega organa, ki je pooblaščen za ocenjevanje tveganj in ranljivosti v bančnem 
sektorju EU. 
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65 Poleg tega je Komisija spremljala načrtovanje reševanja in napredovanje bank pri 
doseganju ciljnih vrednosti v zvezi z minimalnimi zahtevami glede kapitala in 
kvalificiranih obveznosti (MREL), vendar se to prekriva s spremljanjem, ki ga opravljata 
ustrezni organ za reševanje in Evropski bančni organ. Organi za reševanje (Enotni 
odbor za reševanje ali nacionalni organi za reševanje, odvisno od pomembnosti bank) 
so odgovorni za pripravo načrtov za reševanje in določitev minimalnih zahtev glede 
kapitala in kvalificiranih obveznosti. Evropski bančni organ je odgovoren za spremljanje 
kakovosti kapitalskih instrumentov in instrumentov kvalificiranih obveznosti, ki jih 
izdajajo banke. V zvezi s tem je Sodišče ugotovilo, da Uredba (EU) št. 472/2013 ni bila 
spremenjena, da bi se z njo upošteval razvoj pravnega okvira EU, kot je vzpostavitev 
enotnega mehanizma nadzora in enotnega mehanizma za reševanje. 

66 Do leta 2018 je ocena reform, ki jo je opravila Komisija, povprečno zavzemala 
40 % poročila o nadzoru po izteku programa, po postopku racionalizacije, ki se izvaja 
od leta 2019 dalje, pa se je skrajšala za polovico. Razloga za to sta predvsem manjša 
osredotočenost na strukturne reforme/vprašanja politike in odprava razdelka, 
namenjenega posebnemu spremljanju v okviru postopka v zvezi z makroekonomskimi 
neravnotežji. Posledično so poročila o nadzoru po izteku programa za več kot 30 % 
krajša. Nacionalni organi menijo, da je to pozitivna sprememba. Vseeno pa so se 
poročila o nadzoru po izteku programa, čeprav so bila racionalizirana, še vedno 
prekrivala s poročili v okviru evropskega semestra. 

67 Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da se za Grčijo, ki je pod okrepljenim 
nadzorom, poročila za posamezno državo in poročila o okrepljenem nadzoru 
dopolnjujejo in ne podvajajo. Poročilo za posamezno državo je zajemalo širši niz 
področij kot poročilo o okrepljenem nadzoru. Vsebovalo je tudi vprašanja, ki spadajo v 
pristojnost v okviru okrepljenega nadzora, vendar so bila zgolj povzeta, natančneje pa 
so bila nato preučena v poročilu o okrepljenem nadzoru. 
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Osredotočenost poročil o nadzoru na zmožnost odplačevanja je bila 
omejena 

68 Kot je navedeno v odstavku 33, je Sodišče pričakovalo, da bo nadzor po izteku 
programa osredotočen na ocenjevanje tveganj glede zmožnosti držav članic za 
odplačevanje, da bi se razlikoval od evropskega semestra. Vendar je bila 
osredotočenost na zmožnost odplačevanja omejena, saj se ni strukturirano poročalo o 
ključnih informacij o posojilih, ki jih je treba odplačati. Razdelki o zmožnosti 
odplačevanja so bili v različnih poročilih precej kratki oziroma jih v primeru Španije 
sploh ni bilo in niso vsebovali informacij o neporavnanih zneskih posojil, ki jih je treba 
še odplačati, niti v absolutnih številkah niti kot delež BDP. Prav tako v poročilih ni bilo 
informacij o časovnem razporedu odplačevanja glavnice, obresti in opravnin. Če so 
nekatere od teh informacij vseeno bile zagotovljene, pa so bile precej razdrobljene po 
poročilih in/ali zagotovljene v obliki diagrama in ne podatkovnih tabel. 

69 Za primerjavo, MDS v vsakem poročilu o poprogramskem spremljanju objavi 
tabelo, v kateri so celovite informacije o posojilih, ki jih je odobril. Enako velja za 
poročila o sistemu zgodnjega opozarjanja, ki jih pripravlja EMS. 

70 Poleg tega razdelki o zmožnosti odplačevanja niso bili dovolj usmerjeni v tveganja 
in so bili večinoma opisni. O dostopu zadevne države članice do trga se je v njih 
ustrezno poročalo z navedbo njenih zadnjih izdaj dolga in opisom spremembe donosa 
njenih obveznic in razlike v donosu teh obveznic v primerjavi z nemškimi, navedena pa 
so bila tudi morebitna predčasna odplačila posojil. Vsebovali so tudi komentar o 
razvoju bonitetne ocene države in v nekaterih primerih informacije o finančnih 
potrebah in denarnih rezervah držav članic. 

71 V zvezi z analizo tveganj je Sodišče ugotovilo naslednje slabosti: nekatera tveganja 
niso bila obravnavana, v analizah tveganja, prilagojenih državi članici, pa učinek šokov 
ni bil količinsko opredeljen niti ni bilo ocenjeno, kako bodo ti šoki vplivali na zmožnost 
odplačevanja. Sodišče je zlasti ugotovilo, da: 

— je Komisija upoštevala nekatere zunanje makroekonomske šoke (npr. brexit in 
COVID-19), ki bi lahko posebej vplivali na gospodarstva držav članic. Vendar še ni 
analizirala s tem povezanih glavnih tveganj za srednjeročno zmožnost držav članic 
pod nadzorom po izteku programa za odplačevanje, 

— niso bila upoštevana vsa tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na zmožnost 
odplačevanja. Komisija je na primer štela geopolitične napetosti med Turčijo na 
eni strani ter Grčijo in Ciprom na drugi za manj pomembne v primerjavi z drugimi, 
večjimi in verjetnejšimi tveganji. Zato pri svoji analizi tveganj ni upoštevala 
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ustreznih potencialnih gospodarskih posledic za (i) turistični sektor na Cipru in v 
Grčiji ter (ii) energetski sektor na Cipru. Ta dva sektorja sta pomemben vir 
gospodarske rasti, zato pomembno prispevata k vzdržnosti dolga. 

72 Ključno vprašanje pri ocenjevanju srednje- in dolgoročne zmožnosti držav članic 
euroobmočja za odplačevanje je povezano z zmožnostjo države članice, da dostopa do 
trga po primerni obrestni meri za refinanciranje zapadlih obveznosti do upnikov (EMS, 
MDS itd.). Povedano drugače, iz ocene bi moralo biti razvidno, ali bo država članica na 
podlagi ravni in trenda svojega deleža javnega dolga v BDP v prihodnosti lahko 
dostopala do trga. 

73 Analiza vzdržnosti dolga je orodje, ki temelji na modelu in ki se uporablja za 
iskanje odgovora na to vprašanje. Gre za oceno potencialnega razvoja deleža javnega 
dolga v BDP ob različnih predpostavkah in scenarijih tveganj. Običajno vsebuje 
izhodiščni scenarij in scenarije preizkušanja občutljivosti. Slednji temeljijo na pozitivnih 
ali negativnih šokih, ki vplivajo na dejavnike dinamike dolga, kot so primarni saldo, 
obrestna mera, rast BDP in inflacija. Pri analizi vzdržnosti dolga se lahko za bolj 
uravnoteženo in/ali specifično oceno države upoštevajo dodatni dejavniki tveganja, ki 
dopolnjujejo rezultate na podlagi modela. 

74 Komisija ima od leta 2009 zelo celovit okvir za ocenjevanje fiskalne vzdržnosti, ki 
vključuje poglobljeno in obširno analizo vzdržnosti dolga za vse države članice EU. 
Analiza se objavi vsako leto januarja (vsaka tri leta v poročilu o fiskalni vzdržnosti 
(Fiscal Sustainability Report), ki ga pripravi Komisija, v dveh vmesnih letih pa v 
publikaciji o spremljanju vzdržnosti javnega dolga (Debt Sustainability Monitor)). V tej 
analizi so poleg analize občutljivosti v zvezi z izhodiščnim scenarijem upoštevani še 
alternativni fiskalni scenariji15. Analiza vsebuje tudi obsežno in poglobljeno analizo 
tveganj, ki zajema kratko-, srednje- in dolgoročna tveganja, ki bi lahko izhajala iz: 
strukture javnega dolga (javni dolg glede na zapadlost, upnika, valuto denominacije); 
neto stanja mednarodnih naložb in pogojnih obveznosti vlade, zlasti obveznosti, 
povezanih s pomočjo finančnim institucijam. 

                                                      
15 Glej okvir 1.1 (str. 38–41) v poročilu Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, 

Institutional Paper 094, januar 2019. 
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75 Razen v primeru Španije16 so poročila o nadzoru po izteku programa vsebovala 
prilogo z analizo vzdržnosti dolga na podlagi navedene januarske analize. Ta je bila 
običajno omejena na analizo občutljivosti v zvezi z izhodiščnim scenarijem, v nekaterih 
primerih pa so bili upoštevani še alternativni fiskalni scenariji. Sodišče kljub temu 
priznava, da je Komisija v svojem poročilu o fiskalni vzdržnosti za leto 2018, 
objavljenem januarja 2019, v primeru Grčije naredila korak k zagotovitvi analize 
vzdržnosti, ki je bolj prilagojena in specifična za posamezno državo. Ta spremenjena 
analiza vzdržnosti je temeljila na elementih, ki so bili zagotovljeni v poročilu o 
okrepljenem nadzoru, objavljenem novembra 2018. 

76 Doslej je Komisija ugotavljala, da je kratkoročna zmožnost odplačevanja vseh 
držav članic dobra. Zaradi trajanja obdobja nadzora po izteku programa je težko 
količinsko opredeliti učinek šokov na zmožnost odplačevanja, tudi s pomočjo celovite 
analize vzdržnosti dolga, dopolnjene z zanesljivo analizo tveganja za posamezno 
državo. Trajanje obdobja odplačevanja namreč presega časovni okvir sedanjih 
napovedi Komisije (za dve leti vnaprej) in volilnih ciklov držav članic (štiri do pet let), pa 
tudi dolgoročne ocene vzdržnosti dolga, ki jo opravlja Komisija (na splošno deset let). 

77 Zato so bile ugotovitve v zvezi s srednje- in dolgoročno zmožnostjo odplačevanja, 
če so bile sploh navedene, splošne: za Portugalsko in Ciper je bilo navedeno, da je 
srednje- in dolgoročna zmožnost odplačevanja občutljiva na makroekonomske šoke, 
tveganja, ki izhajajo iz finančnega sektorja, in upadanje fiskalne uspešnosti. Poleg tega 
je Komisija za ohranjanje srednje- in dolgoročne zmožnosti odplačevanja izrekla vedno 
veljavno priporočilo, in sicer naj države članice zagotavljajo fiskalno disciplino in 
napredujejo pri izvajanju strukturnih reform, ki povečujejo možnosti za dolgoročno 
rast. Vendar povezava med oceno srednje- in dolgoročne zmožnosti odplačevanja ter 
analizo, zagotovljeno v drugih razdelkih in prilogah poročila, ni bila jasna. 

                                                      
16 Samo prvo poročilo o nadzoru po izteku programa za Španijo je vsebovalo dolgoročno 

projekcijo splošne dinamike javnega dolga. 
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Države članice so menile, da je nadzor, ki ga je izvajala Komisija, 
koristen, vendar ni nadaljnjih dokazov, da je imel učinek 

78 Sodišče je ocenilo, ali je postopek nadzora, ki ga je izvajala Komisija, (i) vplival na 
nadaljevanje procesa reform v zadevnih državah članicah in (ii) ali je bilo z njim dano 
zagotovilo upnikom o zmožnosti držav članic za odplačevanje. 

Z nadzorom se je spodbujal dialog, vendar je bil napredek pri nekaterih 
reformah, ki so jih izvedle države članice, nezadosten 

79 Sodišče je opravilo razgovore s predstavniki nacionalnih organov zadevnih držav 
članic. Ti so potrdili, da je nadzor po izteku programa pripomogel k spodbujanju 
dialoga s Komisijo, razpravi o tveganjih, novim načinom razmišljanja, zagotavljanju 
alternativnih vidikov in skupnemu razumevanju položaja. Poleg tega menijo, da je bil 
nadzor po izteku programa koristen za napredovanje njihovih držav v skladu z načrti, 
saj se je z njim na primer (i) preprečevalo opuščanje reform; (ii) pomagalo vladam pri 
promoviranju reform v parlamentih, ker so jih podpirale mednarodne institucije; 
(iii) prispevalo k razpravi v Euroskupini in Ekonomsko-finančnem odboru ter 
(iv) spodbujala izmenjava primerov dobre prakse. 

80 Kljub tej pozitivni oceni je analiza, ki jo je opravilo Sodišče, za štiri države članice 
pod nadzorom po izteku programa pokazala, da je bila ocena Komisije za nekatere 
reforme iz poročila v poročilo enaka, tj. v zvezi z njihovim izvajanjem ni bilo veliko 
napredka (glej primere v Prilogi II). Po eni strani je tako zaradi tega, ker je za izvajanje 
reform potreben čas, kot že omenjeno (glej odstavek 52), po drugi strani pa to kaže, da 
ima nadzor po izteku programa omejen učinek na spodbujanje izvajanja reform. Vzroka 
za slednje sta pojav t. i. utrujenosti od reform in to, da je imajo države članice po 
ponovnem dostopu do tržnega financiranja po sprejemljivih obrestnih merah manj 
spodbud za izvajanje reform, ki jih je priporočila Komisija. 
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81 Sodišče je leta 2020 opozorilo, da je za uspešno izvajanje potrebna nacionalna 
odgovornost17, doseganje strinjanja nacionalnih organov pa je težak proces, za 
katerega so potrebni trdna pravna podlaga in dolga pogajanja. To še toliko bolj drži, če 
ni finančne spodbude, do česar običajno pride po zaključku programa za 
makroekonomsko prilagoditev. Poleg tega Komisija doslej Svetu še ni predlagala, naj 
državi članici priporoči sprejetje popravljalnih ukrepov (odstavek 13). 

82 Kar zadeva okrepljeni nadzor kot orodje spremljanja, je za oceno njegove 
uspešnosti še prezgodaj. Postopek se uporablja razmeroma kratek čas (od julija 2018) 
in samo za eno državo članico. Poleg tega ima veliko reform časovni načrt izvajanja, ki 
presega časovni okvir te revizije. Po poročanju Komisije je zaradi pandemije COVID-19 
in z njo povezanih omejitev prišlo tudi do dodatnih zamud pri izvajanju reform. 

83 Sodišče je ugotovilo, da je pri izvajanju reformnih ukrepov kljub okrepljenemu 
nadzoru prišlo do zamud. Tako je bilo tudi pri ukrepih, ki niso bili posebej zapleteni in 
so imeli kratek rok, ki se je iztekel pred pandemijo COVID-19. Poleg tega se od 
septembra 2020 (sedmo poročilo o okrepljenem nadzoru) v poročilih ne navajajo več 
prvotno določeni roki za posamične zaveze, zato si bralec ne more ustvariti splošne 
slike o tem, do kakšnih zamud je prišlo. 

84 Poročila o okrepljenem nadzoru so vsebovala točen opis stanja izvajanja in 
zamude, do katerih je prišlo na terenu, pa tudi ukrepe, ki so jih sprejeli nacionalni 
organi, pri čemer je šlo večinoma za odlog rokov. Komisija kljub temu ni priporočila 
nobenega posebnega ukrepa za odpravo tega položaja ali preprečitev nadaljnjega 
poslabšanja. Tak primer je naveden v okviru 2. Dodatni primeri so na voljo v Prilogi III. 
Splošna ocena Komisije o ukrepih države članice je kljub tem zamudam pozitivna. 

                                                      
17 Posebno poročilo št. 16/2020 – Evropski semester – s priporočili za posamezne države se 

obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati, odstavek 13 in okvir 2 
(www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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Okvir 2 

Primer precejšnjega zaostanka pri izvajanju ukrepa 

Davčna uprava: Grčija se je zavezala, da bo povečala število uslužbencev 
neodvisnega organa za javnofinančne prihodke na 12 000 do konca leta 2018 
oziroma 12 500 do konca leta 2019, s končnim ciljem 13 322 uslužbencev do 
sredine leta 2021. 

Ta zaveza je bila že manj ambiciozna od načrta zaposlovanja, razkritega v četrtem 
pregledu poročila o skladnosti programa pomoči EMS za Grčijo iz julija 2018, v 
skladu s katerim naj bi bila ciljna vrednost 13 322 uslužbencev dosežena do konca 
leta 2019. 

Ob koncu tretjega četrtletja 2020 je raven zaposlenih znašala le 11 947 
uslužbencev, to je celo manj, kot je bilo predvideno do konca leta 2018. Poleg tega 
Komisija poroča, da so organi sprejeli zakonske določbe, zaradi katerih so bili 
uslužbenci iz neodvisnega organa premeščeni v druge organe, kar je še dodatno 
otežilo doseganje zastavljenih kadrovskih ciljnih vrednosti18. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

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

september 2020, str. 7. 
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Države članice izpolnjujejo svoje obveznosti odplačevanja, prispevek 
nadzora k dajanju zagotovila upnikom pa je težko oceniti 

85 Do maja 2021 so vse države članice pod nadzorom po izteku programa in 
okrepljenim nadzorom ponovno dobile dostop do finančnih trgov po sprejemljivih 
obrestnih merah. Poleg tega so vse države članice izpolnjevale svoje obveznosti 
odplačevanja in del svojih dolgov odplačale predčasno, zlasti do MDS, ker so njegova 
posojila dražja kot posojila v okviru evropske pomoči. Španija, ki ni prejela finančne 
pomoči MDS, je že opravila devet prostovoljnih odplačil, ki pomenijo 43 % skupnega 
zneska posojil, pridobljenih v okviru programa. 

86 Sodišče kljub tej pozitivni spremembi ugotavlja, da ni mogoče sklepati o ravni 
učinka nadzora ali ga obravnavati ločeno od učinka drugih dejavnikov. Pozitivne 
spremembe v gospodarstvu, zlasti podporna monetarna politika in pozitivni izid 
proračunske uspešnosti, imajo namreč ključno vlogo pri dajanju zagotovila trgom. 
Poleg tega tudi predčasna poplačila posojil, za katera se morda (vsaj delno) uporabijo 
lastna sredstva, štejejo za uspešen način ponovnega pridobivanja zaupanja. 

87 Na naprednih trgih lahko vlagatelji zagotovilo dobijo tudi s široko paleto 
neodvisnih analiz, kot so poročila bonitetnih agencij, možganskih trustov in drugih 
mednarodnih institucij. Poročila o nadzoru po izteku programa in okrepljenem nadzoru 
dopolnjujejo te publikacije, vendar so nekateri deležniki izjavili, da ta poročila sedaj 
nimajo velikega odziva v medijih in splošni javnosti. Njihov učinek je manjši kot pri 
drugih dokumentih, objavljenih v okviru evropskega semestra (poročila za posamezne 
države, priporočila za posamezne države), in je sčasoma še upadel, ko so države članice 
izboljšale svoj položaj v smislu dostopa do tržnega financiranja. Čeprav je medijska 
prepoznavnost omejena, so poročila o nadzoru po izteku programa namenjena 
posebni ciljni skupini: upnikom, vlagateljem, bonitetnim agencijam in udeležencem na 
trgu.  
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Zaključki in priporočila 
88 Splošni zaključek Sodišča je, da je bila učinkovitost nadzora ovirana, ker cilji iz 
uredbe niso natančni in ker izvajanje nadzora ni bilo dovolj racionalizirano in 
osredotočeno. Nadzor, ki ga je izvajala Komisija, je skupaj z drugimi dejavniki sicer imel 
vlogo pri dajanju zagotovila trgom, vendar pa ni nadaljnjih dokazov, da se je z njim 
spodbujalo izvajanje reform. To je deloma posledica pomanjkanja spodbud in 
zanesljivih instrumentov izvrševanja. Do maja 2021 je pet zadevnih držav članic kljub 
temu izpolnjevalo svoje obveznosti odplačevanja in ponovno dobilo dostop do trga po 
sprejemljivih obrestnih merah. 

89 Zadevna uredba ni dovolj natančna, kar zadeva specifični cilj nadzora po izteku 
programa, kar so opazili tudi predstavniki držav članic, ki jih je anketiralo Sodišče. V 
uredbi je cilj nadzora le široko opredeljen. Komisija je cilje natančneje določila v svojem 
internem priročniku in mednje uvrstila tudi ocenjevanje izvajanja ukrepov politik, 
dogovorjenih v okviru programa, in ocenjevanje zmožnosti držav članic za 
odplačevanje (glej odstavke 29–34). Sodišče je zaradi široko opredeljenega cilja v 
praksi ugotovilo prekrivanja med dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru nadzora po izteku 
programa in evropskega semestra (pri obeh se ocenjujejo reforme, ki jih izvajajo države 
članice). 

90 Prekrivala so se tudi poročila o nadzoru po izteku programa in publikacije 
evropskega semestra, zlasti poročila za posamezne države (glej odstavke 55–63). 
Čeprav bi lahko bila glavna razlika med temi dokumenti ocena zmožnosti zadevne 
države članice za odplačevanje, ta vidik v poročilih o nadzoru po izteku programa ni bil 
posebej poudarjen (glej odstavke 68–77). 

91 Komisija si je pred kratkim prizadevala za racionalizacijo poročil o nadzoru po 
izteku programa in zmanjšala njihov obseg za približno 30 %, vendar je Sodišče 
ugotovilo, da se tudi ta racionalizirana poročila prekrivajo s poročili v okviru 
evropskega semestra (glej odstavek 66). 

92 Države članice morajo v okviru okrepljenega nadzora sprejeti ukrepe za odpravo 
dejanskih ali potencialnih virov težav, pri tem pa upoštevati priporočila za posamezno 
državo, izdana v okviru evropskega semestra. Podobno morajo države članice v okviru 
nedavno odobrenega mehanizma za okrevanje in odpornost pojasniti, kako njihovi 
načrti za okrevanje in odpornost prispevajo k obravnavanju izzivov, opredeljenih v 
zadevnih priporočilih za posamezne države. Namen nadzora, ki ga opravlja Komisija, je 
v obeh primerih preverjanje napredka držav članic pri obravnavanju izzivov, s katerimi 
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se srečujejo, v skladu s priporočili za posamezne države. Za usmerjanje izvajanja 
mehanizma za okrevanje in odpornost ter usklajevanje evropskega semestra je 
odgovorna ista projektna skupina Komisije, ki pa ni zadolžena tudi za izvajanje 
okrepljenega nadzora (glej odstavek 36). 

93 Spremljanje zmožnosti odplačevanja, ki ga izvaja EMS (organ na podlagi 
medvladne pogodbe) pomeni dodatno prekrivanje različnih dejavnosti Komisije: EMS 
spremlja iste države članice kot Komisija v okviru nadzora (glej odstavka 24 in 25). 

94 Komisija lahko začne izvajati okrepljeni nadzor, če so državo članico prizadele ali ji 
grozijo finančne težave. V uredbi ni posebej predvideno, da se okrepljeni nadzor za 
spremljanje države članice uvede, ko ta zaključi program za makroekonomsko 
prilagoditev. Ko je edina država članica, za katero se je doslej izvajal okrepljeni nadzor 
(Grčija), zaključevala program za makroekonomsko prilagoditev, je tudi veljala za 
ranljivo za finančne težave. V uredbi ni določen cilj okrepljenega nadzora, kadar se ta 
uporablja kot orodje za nadzor po izteku programa (glej odstavke 35–37). 

Priporočilo 1 – Povezati različne dejavnosti nadzora 

(a) Komisija naj v zvezi s premisleki v okviru pregleda gospodarskega upravljanja, ki je 
maja 2021 še potekal, razmisli o tem, da bi se nadzor po izteku programa in 
okrepljeni nadzor vključila v evropski semester. 

(b) Komisija naj za razjasnitev ciljev svojih dejavnosti nadzora razmisli o določbah v 
relevantnem pravnem aktu z izrecno navedbo glavnih ciljev nadzora po izteku 
programa: (i) ocenjevanje zmožnosti odplačevanja in (ii) spremljanje 
nedokončanih reform, ki so bile dogovorjene v okviru programa. Poleg tega naj 
določi, da se cilji nadzora po izteku programa uporabljajo tudi za okrepljeni 
nadzor, če se ta uporablja za države, ki so zaključile program za makroekonomsko 
prilagoditev. 

(c) Komisija naj svojo oceno zmožnosti zadevnih držav članic za pravočasno 
odplačevanje njihovih neporavnanih posojil pripravi na podlagi zanesljivega 
pristopa, ki je usmerjen v tveganja, pri čemer naj analizira nedavna tveganja za 
odplačevanje, opredeli nova možna tveganja ter jih količinsko opredeli, kolikor je 
to mogoče. 

Časovni okvir: v okviru prihodnjega pregleda gospodarskega upravljanja (do sredine 
leta 2023). 
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95 Za izvajanje nadzora po izteku programa je značilno pomanjkanje fleksibilnosti, 
zaradi česar se poveča upravno breme, namesto da bi se zagotavljala dodana vrednost. 
Komisija ima v skladu z uredbo obveznost, da: 

— izvaja nadzor po izteku programa, dokler ni odplačanih vsaj 75 % finančne pomoči, 
ki so jo zagotovili države članice, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo, 
evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost. 
To vključuje primere, v katerih je Komisija ugotovila, da je gospodarsko stanje 
države članice dobro, tveganje glede odplačevanja pa majhno (glej odstavke 38–
42), 

— dvakrat letno pripravlja poročila o rezultatih nadzora po izteku programa. Ta 
pogostost, ki velja tudi za obiske, je upravičena v krajšem obdobju po zaključku 
programa za makroekonomsko prilagoditev, da se ohrani zagon reform in da 
zagotovilo upnikom. Ko pa država članica ponovno napreduje v skladu z načrti, to 
ni več upravičeno niti ni dovolj pomembnih novih informacij, ki bi upravičevale 
izvajanje obiskov in objavo poročil dvakrat na leto (glej odstavke 43, 50–53 in 57). 

96 V zvezi z okrepljenim nadzorom mora Komisija v skladu z uredbo zagotavljati 
četrtletna poročila, vendar ta pogostost, ki jo je uporabljala tudi za obiske, močno 
obremenjuje tako njo kot zadevne države članice. Ker morajo ustrezni nacionalni 
organi Komisiji zagotavljati zahtevane podatke in informacije, nimajo dovolj virov za 
opravljanje svoje glavne naloge: izvajanje dogovorjenih reform, da bi država članica 
ponovno napredovala v skladu z načrti (glej odstavka 48 in 54). 
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Priporočilo 2 – Racionalizirati postopke in omogočiti 
fleksibilnost 

Da bi bile dejavnosti nadzora manj obremenjujoče in učinkovitejše, naj Komisija 
razmisli o tem, da bi predlagala spremembo ustreznega pravnega akta in vstavila 
določbe, ki bi omogočale: 

(a) začasno ustavitev nadzora po izteku programa, preden je dosežen 75-odstotni 
prag, pod pogojem, da Komisija zmožnost države članice za odplačevanje oceni 
kot pozitivno; 

(b) zmanjšanje pogostosti sporočil o nadzoru po izteku programa na eno na leto, če 
se položaj države članice dovolj izboljša. To bi moralo vključevati tudi 
enakovredno zmanjšanje pogostosti obiskov Komisije v okviru pregledov (za kar 
sprememba pravnega akta ni potrebna); 

(c) zmanjšanje pogostosti poročil o okrepljenem nadzoru s štirih na dve na leto. To bi 
moralo vključevati tudi enakovredno zmanjšanje pogostosti pregledovalnih misij 
Komisije (za kar sprememba pravnega akta ni potrebna). 

Časovni okvir: v okviru prihodnjega pregleda gospodarskega upravljanja (do sredine 
leta 2023). 

97 Poleg prekrivanja z dejavnostmi v okviru evropskega semestra je Sodišče 
ugotovilo, da se Komisija z zadevnimi nacionalnimi organi ni sistematično in uradno 
dogovarjala o podrobnem seznamu reform, ki jih je treba spremljati (glej odstavek 58). 

98 Uredba (EU) št. 472/2013 ni bila spremenjena, da bi se z njo upošteval poznejši 
razvoj pravnega okvira finančnega upravljanja EU, kot je dodelitev nalog 
nadzora/spremljanja enotnemu mehanizmu nadzora in enotnemu mehanizmu za 
reševanje. Sodišče je ugotovilo prekrivanje s temi oblikami nadzora, zaradi česar je 
prišlo do podvajanja dela in neoptimalne uporabe virov (glej odstavka 64 in 65). 

99 Sodišče je ugotovilo tudi, da se Komisija z ustreznimi nacionalnimi organi ni 
sistematično in uradno dogovarjala o tem, kakšne vrste informacij je treba zagotavljati 
v okviru nadzora po izteku programa in kdaj, s tem pa je zamudila priložnost za 
povečanje predvidljivosti informacij, ki jih je treba zagotavljati, in za pomoč državam 
članicam pri načrtovanju zbiranja informacij (glej odstavek 49). 
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Priporočilo 3 – Izboljšati sodelovanje z državami članicami in 
drugimi deležniki 

Komisija naj pregleda svoje notranje ureditve in zagotovi, da: 

(a) bo vsaki zadevni državi članici ob zaključku programa za makroekonomsko 
prilagoditev uradno sporočila (i) podroben seznam reform, ki se bodo spremljale, 
skupaj z realnim časovnim okvirom za njihovo izvajanje, in (ii) specifične 
informacije, ki jih je treba zagotavljati. Slednje naj se redno pregledujejo za 
zagotavljanje, da bodo zahtevane informacije ostale skladne s potrebami nadzora; 

(b) se prepreči prekrivanje med nadzorom po izteku programa ter nadzorom v okviru 
enotnega mehanizma nadzora in enotnega mehanizma za reševanje. Komisija naj 
zlasti v primerih, kadar meni, da je potrebna ocena posameznih bank, čim več 
uporablja rezultate analize, ki so jo opravili ustrezni organi EU. 

Časovni okvir: do sredine leta 2022. 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Alex Brenninkmeijer, član Evropskega 
računskega sodišča, v Luxembourgu 13. julija 2021. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Primeri podvajanja pri spremljanju reform v okviru 
nadzora po izteku programa in evropskega semestra 

Nadzor po izteku programa Evropski semester 

Irska – poročilo o nadzoru po izteku 
programa za jesen 2016 (objavljeno 
marca 2017) – str. 27:  
 
Socialna stanovanja 
Akcijski načrt za stanovanja je vseboval bistveno 
razširitev neposrednega zagotavljanja socialnih 
stanovanjskih enot. Z akcijskim načrtom z naslovom 
Rebuilding Ireland: Action Plan for Housing and 
Homelessness, ki se je začel izvajati 19. julija, se je 
vlada zavezala, da bo do leta 2021 neposredno 
zagotovila 47 000 socialnih stanovanjskih enot. 
Predvideni stroški znašajo 5,35 milijarde EUR. 
Dodatne socialne stanovanjske enote bodo prispevale 
k večji splošni ponudbi. Dopolnilne reforme sistema 
socialnih stanovanj, kot je shema cost rental, bi lahko 
prispevale k znižanju stroškov neposrednega 
zagotavljanja socialnih stanovanj. Sicer bo neposredno 
zagotavljanje dolgoročno verjetno dražje od shem, ki 
delujejo v okviru trga zasebnih najemniških stanovanj. 

Irska – poročilo za posamezno državo za 
leto 2017 (objavljeno februarja 2017) – 
str. 52: 
 
Socialna stanovanja 
Dodatne socialne stanovanjske enote bodo 
prispevale k večji splošni ponudbi. Akcijski načrt je 
vključeval zavezo, da se do leta 2021 neposredno 
zagotovi 47 000 socialnih stanovanjskih enot. 
Stroški so ocenjeni na 5,35 milijarde EUR, kar 
pomeni, da bodo socialna stanovanja v naslednji 
štirih letih pomenila približno 40 % proračuna za 
naložbe. Skoraj 8 000 dodatnih enot na leto bi 
lahko prispevalo k zmanjšanju pritiska zaradi 
pomanjkanja ponudbe, vendar bi lahko bilo 
neposredno zagotavljanje socialnih stanovanj brez 
dopolnilnih reform sistema socialnih stanovanj, kot 
je shema cost rental, dolgoročno dražje od shem, 
ki delujejo v okviru trga zasebnih najemniških 
stanovanj. 

Portugalska – poročilo o nadzoru po izteku 
programa za jesen 2016 (objavljeno 
marca 2017) – str. 20:  
 
Pregled porabe 
Nadzor porabe še vedno pomeni izziv, koristi 
pregleda porabe pa še niso vidne. Nadzor in 
omejevanje odhodkov sta se z uporabo zakona o 
nadzoru obveznosti nekoliko izboljšala. Vendar pa 
zaostala plačila kažejo na neustrezno vodenje 
računov, kot tudi načrtovanje proračuna in nadzor nad 
porabo, zlasti v bolnišnicah. Pregled je sedaj 
osredotočen na ministrstvo za zdravje, ministrstvo za 
izobraževanje, podjetja v državni lasti, (centralizirano) 
javno naročanje in upravljanje nepremičnin, vse to pa 
so področja, za katera organi menijo, da bi se njihova 
učinkovitost lahko močno izboljšala. Za ta pregled bi 
bila koristna bolj celosten pristop, ki bi vključeval vse 
ravni javnega sektorja, in niz konkretnih ciljnih 
vrednosti v zvezi s prihranki.  

Portugalska – poročilo za posamezno 
državo za leto 2017 (objavljeno 
februarja 2017) – str. 52: 
 
Pregled porabe 
Zdi se, da bi bilo veljavni pregled porabe mogoče 
izboljšati s celovitejšim in bolj strateškim 
pristopom. 
Organi so začeli s pregledom porabe, ki je 
osredotočen predvsem na ministrstvo za zdravje, 
ministrstvo za izobraževanje, podjetja v državni 
lasti, (centralizirano) javno naročanje in 
upravljanje nepremičnin. Ta pregled ne vključuje 
celostnega pristopa, ki bi zajemal ves javni sektor 
in bi temeljil na nizu konkretnih ciljnih vrednosti v 
zvezi s prihranki. Nasprotno, zaostala plačila v 
bolnišnicah od začetka leta naraščajo, kar kaže na 
pomanjkanje nadzora nad porabo, zlasti v 
zdravstvenem sektorju. 
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Nadzor po izteku programa Evropski semester 

Ciper – poročilo o nadzoru po izteku 
programa za pomlad 2019 (objavljeno 
junija 2019) – str. 22: 
 
Stečaj zavarovalnice Olympic Insurance 
Po stečaju zavarovalnice Olympic Insurance še vedno 
ni jasno, kakšni bodo nadaljnji koraki. Ciprska služba 
za zavarovalni nadzor je zavarovalnici Olympic 
Insurance, ki je bila v težavah, licenco začasno odvzela 
maja 2018, potem ko zavarovalnica ni izpolnila zahtev 
glede solventnosti. Postopek likvidacije se je začel v 
začetku avgusta 2018. 

Ciper – poročilo za posamezno državo za 
leto 2019 (objavljeno februarja 2019) – 
str. 39: 
 
Stečaj zavarovalnice Olympic Insurance 
Stečaj zavarovalnice Olympic Insurance je povzročil 
veliko negotovosti. Ciprski zavarovalniški nadzornik 
je zavarovalnici Olympic Insurance maja 2018 
začasno odvzel licenco, potem ko zavarovalnica ni 
izpolnila zahtev glede solventnosti. Postopek 
likvidacije se je začel v začetku avgusta 2018. 

Ciper – poročilo o nadzoru po izteku 
programa za jesen 2018 (objavljeno 
novembra 2018) – str. 22 in 42:  
 
Tristebrna strategija za zmanjšanje 
nedonosnih posojil 
Ciprski organi so leta 2018 oblikovali in začeli izvajati 
tristebrno strategijo politike za zmanjšanje 
nedonosnih posojil v bančnem sektorju. Strategija 
zajema: (i) zakonodajni sveženj, ki vključuje 
spremembe okvirov za prisilno izvršbo in 
insolventnost ter zakona o prodaji posojil kot tudi 
sprejetje zakona o listinjenju; (ii) prodajo dobrih 
sredstev in obveznosti banke CCB, pri čemer se 
preostala sredstva prepustijo ciprskemu centru za 
arbitražo in mediacijo CAMC, in (iii) vzpostavitev 
začasne sheme subvencij (ESTIA) za obravnavanje 
nedonosnih posojil, zavarovanih z nepremičnino 
glavnega prebivališča. Ciprska poslanska zbornica je v 
okviru prvega stebra – krepitev pravnega in 
zakonodajnega okvira – v začetku julija 2018 potrdila 
vrsto zakonodajnih predlogov, namenjenih odpravi 
ovir pri reševanju nedonosnih posojil. Drugi steber – ki 
vključuje odstranitev velikega dela slabih posojil iz 
bančnega sektorja – je bil uresničen septembra 2018, 
ko je banka CCB vrnila svojo bančno licenco. V okviru 
zadnjega stebra je bilo oblikovanje sheme ESTIA 
zaključeno novembra 2018. Začetek izvajanja sheme 
je načrtovan v letu 2019. Sedanji sodni proces ovira 
izvrševanje pogodb in banke odvrača od uporabe 
pravnega okvira za zmanjšanje nedonosnih posojil, ki 
je na voljo. Poleg tega je uspešnost zgoraj navedene 
sheme ESTIA v veliki meri odvisna od učinkovitosti 
pravosodnega sistema pri odrejanju prisilnih izvršb za 
večkratne neplačnike in neupravičene 
posojilojemalce. 

Ciper– poročilo za posamezno državo za 
leto 2019  
(objavljeno februarja 2019) – str. 20:  
 
Tristebrna strategija za zmanjšanje 
nedonosnih posojil 
Ciprski organi so oblikovali in začeli izvajati 
tristebrno strategijo politik za zmanjšanje 
nedonosnih posojil. Strategija zajema: (i) 
zakonodajni sveženj, vključno s spremembami 
okvirov za prisilno izvršbo in insolventnost ter 
zakona o prodaji posojil kot tudi sprejetjem zakona 
o listinjenju; (ii) prodajo banke Cyprus Cooperative 
Bank, ki je imela težave z velikim obsegom 
nedonosnih posojil, in likvidacijo dela banke, ki ga 
ni mogoče prodati, ter (iii) vzpostavitev začasne 
sheme subvencij (ESTIA) za obravnavanje 
nedonosnih posojil, zavarovanih z nepremičnino 
glavnega prebivališča, ki so najbolj zapleten del 
nedonosnih posojil. Namen sprememb pravnih 
aktov v okviru prvega stebra – krepitev pravnega in 
zakonodajnega okvira – je odstraniti nekatere 
ovire za reševanje nedonosnih posojil. Drugi steber 
je bil uresničen septembra 2018, ko je Cyprus 
Cooperative Bank vrnila svojo bančno licenco, zato 
že vpliva na nedonosna posojila, saj je bil velik del 
slabih posojil odstranjen iz bančnega sektorja. V 
okviru zadnjega stebra je bilo oblikovanje sheme 
ESTIA zaključeno v začetku novembra 2018, izvajati 
pa naj bi se začela v prvi polovici leta 2019 (glej 
razdelek 4.2.1). Namen predvidene reforme 
pravosodnega sistema je okrepiti izvrševanje 
pogodb in nazadnje izboljšati plačilno kulturo v 
državi (glej razdelek 4.4.3). Poleg tega je uspešnost 
sheme ESTIA zelo odvisna od učinkovitosti 
pravosodnega sistema pri odrejanju prisilnih izvršb 
za večkratne neplačnike in neupravičene 
posojilojemalce. 
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Priloga II – Primeri iz zaporednih poročil o nadzoru po izteku 
programa, iz katerih je razviden omejen napredek pri izvajanju 
strukturnih reform 

Poročilo o nadzoru po 
izteku programa Ciper: nova služba za insolventnost 

jesen 2016 
(objavljeno dec. 2016) 

Nova ciprska služba za insolventnost je začela delovati 
junija 2015, vendar potrebuje več virov. 

pomlad 2017 
(objavljeno jul. 2017) 

Nova ciprska služba za insolventnost je začela delovati 
junija 2015, vendar potrebuje več virov. 

jesen 2017 
(objavljeno dec. 2017) 

Ciprska služba za insolventnost je začela delovati junija 2015, 
vendar potrebuje več virov. 

pomlad 2018 
(objavljeno jul. 2018) 

Nadaljuje se delo za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti 
službe za insolventnost. 

jesen 2018 
(objavljeno nov. 2018) 

Potrebna so nadaljnja prizadevanja za izboljšanje uspešnosti 
in učinkovitosti službe za insolventnost. 

pomlad 2019 
(objavljeno jun. 2019) 

Poteka delo na področju krepitve uspešnosti in učinkovitosti 
službe za insolventnost. 

jesen 2019 
(objavljeno nov. 2019) 

Z novim oddelkom za insolventnost, ki naj bi začel delovati v 
začetku leta 2020, naj bi se povečali uspešnost in 
učinkovitost okvira insolventnosti. 

pomlad 2020 
(objavljeno maja 2020) Komisija ni poročala o službi za insolventnost. 

jesen 2020 
(objavljeno nov. 2020) 

Oddelek za insolventnost bo svojo novo organizacijsko 
strukturo uvedel januarja 2021. 
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Poročilo o nadzoru po 
izteku programa Portugalska: pregled porabe 

poletje 2016  
(objavljeno sep. 2016) 

Vlada je začela pregled porabe v javni upravi, da bi zagotovila 
nadaljnje pomembne prihranke pri odhodkih. 

jesen 2016 
(objavljeno mar. 2017) 

Nadzor porabe še vedno pomeni izziv, koristi pregleda 
porabe pa še niso vidne. 

poletje 2017 
(objavljeno okt. 2017) 

Nadzor porabe še vedno pomeni izziv, koristi pregleda 
porabe pa se bodo brez vnaprej opredeljenih ciljnih vrednosti 
glede prihrankov pokazale šele postopoma. 

jesen 2017 
(objavljeno jan. 2018) 

Nadzor porabe se postopoma razširja na nove sektorje. 
Ambicioznejše ciljne vrednosti glede prihrankov iz pregleda 
porabe za leto 2018 so pozitivna sprememba. 

poletje 2018 
(objavljeno sep. 2018) 

Splošni pregled porabe je bil nedavno sicer razširjen in zdaj 
vsebuje ambicioznejše ciljne vrednosti glede prihrankov, 
vendar pa prihodnji ukrepi še niso določeni. 

jesen 2018 
(objavljeno feb. 2019) Pregled porabe naj bi se nadaljeval v letu 2019. 

poletje 2019 
(objavljeno okt. 2019) 

Sedanji pregled porabe napreduje počasi in ocenjuje se, da 
bo pripeljal do razmeroma skromnih nadaljnjih prihrankov 
zaradi večje učinkovitosti. 

jesen 2019 
(objavljeno apr. 2020) 

Naraščajoči pritisk na največje postavke sedanjih javnih 
odhodkov ni bil deležen dovolj pozornosti. 

jesen 2020 
(objavljeno nov. 2020) Komisija ni poročala o pregledu porabe. 
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Poročilo o nadzoru po 
izteku programa Irska: razširitev davčne osnove 

jesen 2015 
(objavljeno jan. 2016) 

Irska je zaradi znatnih dejavnostih mednarodnih podjetij 
izpostavljena morebitnim negativnim šokom v zvezi s 
prihodki, ki bi lahko nastali zaradi sprememb v mednarodnih 
davčnih standardih in praksah. 

pomlad 2016 
(objavljeno sep. 2016) 

Postopna odprava splošne socialne dajatve je v nasprotju z 
zavezo ohranjanja široke davčne osnove. 

jesen 2016 
(objavljeno mar. 2017) 

S širšo davčno osnovo bi se povečala odpornost javnih financ 
na negativne dogodke. 

pomlad 2017 
(objavljeno jul. 2017) 

S širšo davčno osnovo bi se izboljšala stabilnost prihodkov v 
razmerah gospodarske nestanovitnosti. 

jesen 2017 
(objavljeno feb. 2018) 

S širšo davčno osnovo za dohodnino bi se izboljšala stabilnost 
prihodkov v razmerah gospodarske nestanovitnosti. 

pomlad 2018 
(objavljeno jul. 2018) 

Glede na povečana zunanja tveganja bi bilo preudarno 
razširiti davčno osnovo. 

jesen 2018 
(objavljeno feb. 2019) 

S širšo davčno osnovo za dohodnino bi se izboljšala stabilnost 
prihodkov v razmerah gospodarske nestanovitnosti. 

pomlad 2019 
(objavljeno sep. 2019) 

Stabilnost prihodkov bi se izboljšala z razširitvijo davčne 
osnove in zmanjšanjem odvisnosti od prihodkov iz naslova 
davkov od dohodkov pravnih oseb. Nedavni ukrepi na 
področju prihodkov so na splošno le malo pripomogli k 
razširitvi davčne osnove. 

jesen 2019 
(objavljeno feb. 2020) Z razširitvijo davčne osnove bi se javne finance okrepile. 

jesen 2020 
(objavljeno nov. 2020) S širšo davčno osnovo bi se okrepila odpornost javnih financ. 
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Priloga III – Primeri precejšnjih zaostankov pri izvajanju reform 

Pravosodje: Grčija se je zavezala, da bo izvedla triletni akcijski načrt za pravosodje, v 
okviru katerega naj bi do sredine leta 2020 dokončala vzpostavitev sistema e-
pravosodje (OSDDY-PP), do konca leta 2019 pa na vseh sodiščih uvedla elektronsko 
vlaganje pravnih dokumentov, potem ko naj bi sredi leta 2019 zaključila postopek 
javnega naročanja.  
 
V poročilu iz junija 2019 je bilo navedeno, da razpisna dokumentacija še ni 
dokončana in da je objava razpisa preložena na september 2019. V naslednjem 
poročilu so bili bralci obveščeni, da je bil začetek razpisa ponovno preložen, in sicer 
na december 2019. V poročilu iz septembra 2020 je pisalo, da je zaključek postopka 
javnega naročanja odložen na december 2020, kar je bilo potrjeno tudi v poročilu iz 
novembra 2020, kot razlog za zamudo pa je bila navedena pandemija. Pri dobavi 
informacijskega sistema je torej zamuda zaradi navedene pozne objave javnega 
naročila. Poleg tega je bil tudi rok za dobavo podaljšan. Predvidoma bo sistem 
dobavljen 3,5 leta po roku, ki je bil sprva predviden, če ne bo nadaljnjih zamud. 
 
Kar zadeva uvajanje sistema elektronskega vlaganja dokumentov na vsa sodišča, je 
bilo v poročilu iz februarja 2020 razkrito, da je bil ta rok (konec leta 2019) zamujen in 
da se je uvajanje začelo, vendar samo za nekatera sodišča. V poročilu iz maja 2020 je 
bilo navedeno, da bo elektronsko vlaganje od januarja 2021 obvezno samo na 
upravnih sodiščih, medtem ko bo na področju civilnega in kazenskega sodstva še 
naprej ena od možnosti. 
 

Javna uprava: Grčija se je v okviru prizadevanj za posodobitev javne uprave 
zavezala, da bo do konca leta 2018 imenovala 69 generalnih sekretarjev uprave. 
 
V poročilu iz novembra 2018 je bilo navedeno, da je prišlo do znatnih zamud in da 
do tedaj ni bilo še nobenega imenovanja.  
V poročilu iz junija 2019 se je poročalo o enem imenovanju in štirih izbirnih 
postopkih, rok za dokončanje vseh 69 izbirnih postopkov pa je bil odložen na 
december 2019.  
V poročilu iz novembra 2019 je pisalo, da je bilo z novim zakonom 69 mest 
generalnih sekretarjev uprave odpravljenih in nadomeščenih s 13 mesti stalnih 
sekretarjev, izbirni postopek pa naj bi bil končan do januarja 2020. 
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Kratice 
ECB: Evropska centralna banka 

EMS: evropski mehanizem za stabilnost 

MDS: Mednarodni denarni sklad 

PDEU: Pogodba o delovanju Evropske unije 
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Glosar 
Enotni mehanizem nadzora: mehanizem za nadzor bank, ki ga sestavljajo ECB in 
nacionalni nadzorni organi sodelujočih držav. 

Enotni mehanizem za reševanje: mehanizem, v skladu s katerim imajo Enotni odbor za 
reševanje in nacionalni organi za reševanje centralizirano pooblastilo za reševanje, saj 
so neposredno odgovorni za reševanje bank v državah članicah, ki sodelujejo v bančni 
uniji. 

Evropski instrument za finančno stabilnost: subjekt za posebne namene, ki so ga 
države članice euroobmočja ustanovile kot podjetje v svoji lasti, registrirano v 
Luksemburgu in zasnovano kot začasni mehanizem reševanja za izposojanje sredstev, 
za katera jamčijo države članice euroobmočja, na finančnih trgih z namenom 
nadaljnjega posojanja teh sredstev državam članicam euroobmočja v težavah. Z 
instrumentom se ne zagotavlja več finančna pomoč državam euroobmočja, ki so jih 
prizadele ali jim grozijo finančne težave, saj to nalogo zdaj opravlja samo EMS. 

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo: instrument EU, ki omogoča Komisiji, da 
si v imenu Unije z implicitnim proračunskim jamstvom EU na finančnih trgih izposoja 
sredstva za zagotavljanje finančne pomoči državam EU, ki so jih prizadele ali jim grozijo 
resne finančne težave, da se ohrani finančna stabilnost. Danes je državam 
euroobmočja, ki potrebujejo finančno pomoč, namenjen evropski mehanizem za 
stabilnost (EMS), 

Evropski mehanizem za stabilnost: ali EMS je bil ustanovljen oktobra 2012 kot stalna 
medvladna organizacija. Z EMS se tako kot z njegovim predhodnikom, začasnim 
evropskim instrumentom za finančno stabilnost, zagotavlja finančna pomoč državam 
euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s financiranjem, če 
je to nujno za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote. Finančna pomoč v 
okviru mehanizma se zagotavlja z izdajanjem dolžniških vrednostnih papirjev. 

Instrument posojil za Grčijo: je prvi program finančne podpore za Grčijo, ki je bil 
dogovorjen maja 2010. Sestavljen je bil iz dvostranskih posojil držav euroobmočja v 
višini 52,9 milijarde EUR. Komisija v okviru tega instrumenta ni imela vloge 
posojilojemalca, temveč je bila zadolžena za usklajevanje in upravljanje združenih 
dvostranskih posojil. 

Primarni (proračunski) saldo: proračunski saldo brez plačil obresti za javnofinančni 
dolg. 
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Proračunski saldo: saldo med skupnimi javnofinančnimi odhodki in prihodki v 
določenem letu, pri čemer pozitivni saldo pomeni presežek, negativni saldo pa 
primanjkljaj. 

Zaključek programa za makroekonomsko prilagoditev: program, v katerem je določen 
datum zaključka, se izteče po uspešno opravljenem končnem pregledu, ki ga izvede 
Komisija.  
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Odgovori Komisije 
 

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

 

 

 

 

 

Časovni okvir 
 

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

 

  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59351
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Revizijska ekipa 
V posebnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih revizij politik in 
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. 
Sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri 
tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali 
porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes. 

To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat IV – regulacija trgov in konkurenčno 
gospodarstvo, ki ga vodi član Sodišča Alex Brenninkmeijer. Revizijo je vodil član 
Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, sodelovali pa so vodja njegovega 
kabineta Raphael Debets, atašejka v njegovem kabinetu Di Hai, vodilna upravna 
uslužbenka Marion Colonerus, vodja naloge Giuseppe Diana ter revizorja 
Stefano Sturaro in Laura Lalikova. Jezikovno podporo je zagotovila Zoe Dennis. 
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AVTORSKE PRAVICE 

© Evropska unija, 2021 

Politika Evropskega računskega sodišča (Sodišča) glede ponovne uporabe se izvaja s 
sklepom Decision of the European Court of Auditors No 6-2019 o politiki odprtih 
podatkov in ponovni uporabi dokumentov.  

Če ni drugače navedeno (npr. v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah), so vsebine 
Sodišča, ki so v lasti EU, pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena, če se ustrezno navede vir in 
označijo spremembe. Oseba, ki dokumente ponovno uporabi, ne sme potvoriti 
njihovega prvotnega pomena ali sporočila. Sodišče ni odgovorno za morebitne 
posledice ponovne uporabe.  

Če so na gradivu prikazane določljive fizične osebe, npr. na fotografijah uslužbencev 
Sodišča, ali če gradivo vsebuje dela tretjih strani, je treba pridobiti dodatne pravice. 
Kadar je pridobljeno dovoljenje, se z njim razveljavi in nadomesti zgoraj omenjeno 
splošno dovoljenje, zato morajo biti v njem jasno navedene omejitve glede uporabe. 

Za uporabo in prikazovanje vsebin, katerih lastnica ni EU, je morda treba pridobiti 
dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic. 

Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot 
so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, niso vključeni v 
politiko Sodišča glede ponovne uporabe in vam niso dani na voljo v okviru licence. 

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do 
spletišč tretjih oseb. Ker Sodišče na ta spletišča ne more vplivati, vas poziva, da 
preberete njihove dokumente o politiki glede varstva osebnih podatkov in avtorskih 
pravic. 

Uporaba logotipa Evropskega računskega sodišča  

Logotip Sodišča se ne sme uporabiti brez njegove predhodne privolitve. 
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Komisija je odgovorna za nadzor nad državami članicami 
euroobmočja, ki so zaključile program za makroekonomsko 
prilagoditev, da se ohrani njihova gospodarska in finančna 
stabilnost. To koristi državam članicam in njihovim 
posojilodajalcem. Sodišče je preučilo zasnovo, izvajanje in 
uspešnost nadzora Komisije nad petimi zadevnimi državami 
članicami (Irsko, Grčijo, Španijo, Ciprom in Portugalsko). Ugotovilo 
je, da je bil nadzor sicer ustrezno orodje, vendar pa je bila njegova 
učinkovitost oslabljena zaradi nejasnih ciljev ter nezadostne 
racionalizacije in osredotočenosti na izvajanje. Za odpravo teh 
težav je Komisiji izreklo priporočila, vključno s spremembo 
relevantne zakonodaje za vključitev njenih dejavnosti nadzora v 
evropski semester. 

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 
287(4) PDEU. 
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