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Planer om at knytte EU-støtten til retsstatsprincippet hilses 
velkommen, men skal omfatte bedre kriterier og flere 
beskyttelsesforanstaltninger, siger revisorerne 

Europa-Kommissionens planer om at reducere EU-støtten til lande, der ikke overholder retsstatsprincippet, 
skal omfatte bedre kriterier og klarere beskyttelsesforanstaltninger for støttemodtagere under EU-
programmer, lyder det ifølge en udtalelse, som Revisionsretten har offentliggjort i dag.  

Revisorerne bifalder initiativet om at beskytte EU-budgettet mod generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, som kan have en negativ indvirkning på forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering. De konkluderer, at den foreslåede mekanisme er mere specifik end det nuværende system for så 
vidt angår mål, anvendelsesområde og foranstaltninger, og at den er hurtigere at anvende. De anbefaler dog, at 
Kommissionen tydeligt bør angive sine vejledningskilder, og at kriterierne, proceduren og omfanget af 
foranstaltningerne skal præciseres yderligere. 

Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet blev fremsat på Europa-Parlamentets anmodning. De 
generaliserede mangler omfatter at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, at undlade at forhindre, korrigere 
og sanktionere vilkårlige og ulovlige afgørelser truffet af offentlige myndigheder, at begrænse adgangen til og 
effektiviteten af retsmidler og at begrænse effektiv efterforskning, retsforfølgelse eller sanktionering af 
overtrædelser af lovgivningen. 

"Som Unionens revisorer er vores job at beskytte skatteydernes penge. Vi hilser formålet med forslaget 
velkommen, fordi vi har brug for en mekanisme, der beskytter EU-budgettet mod sådanne uforudsete udgifter." 
siger Annemie Turtelboom, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. 
"Men det skal forbedres, da det under de givne omstændigheder er så meget desto vigtigere, at der er klare og 
specifikke kriterier, som disse foranstaltninger kan baseres på."  

Revisorerne bemærker, at forslaget ikke klart præciserer, hvilke tilgængelige vejledningskilder Kommissionen 
bør anvende i forbindelse med dens vurderinger. Dette ville forbedre gennemsigtigheden, sporbarheden og 
muligheden for revision af den foreslåede mekanisme, mener de. Endvidere vil reduceringen af EU-støtte i 
henhold til udkastet til forordning ikke have betydning for regeringsorganernes forpligtelse til at gennemføre EU-
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programmer. Revisorerne understreger dog, at forslaget ikke indeholder en bestemmelse om, hvordan dette kan 
sikres. 

Det hedder i forslaget, at Kommissionen bør handle i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Der er 
imidlertid ikke fastsat præcise kriterier for vigtige afgørende afgørelser, som f.eks. indledning af proceduren eller 
fastlæggelse af omfanget af foranstaltninger. Dette lægger ikke op til en ensartet anvendelse af 
bestemmelserne. 

Endelig gælder det, at når der anvendes nationale midler til at dække suspenderede eller reducerede EU-midler, 
skal de komme fra den pågældende medlemsstats nationale budget. Dette fører til budgetmæssige 
konsekvenser for medlemsstaten, navnlig i forbindelse med betydelige suspenderinger eller reduktioner. 

Revisorerne anbefaler, at Europa-Parlamentet og EU-Rådet anmoder Kommissionen om at: 
 
• fastsætte klare og specifikke kriterier til definition af, hvad der udgør en generaliseret mangel for så vidt 

angår retsstatsprincippet, og til fastlæggelse af omfanget af foranstaltninger 
 

• specificere grundlaget for at fastsætte tidsfrister for medlemsstaterne samt indføre lignende tidsfrister for 
Kommissionen, når det er relevant 

 
• påvise, hvordan de endelige støttemodtageres legitime interesser vil blive beskyttet 
  
• vurdere de mulige budgetmæssige konsekvenser af en reduktion af EU-støtten for det nationale budget, når 

den beslutter, hvilke foranstaltninger der skal foreslås. 
 
• præcisere bestemmelserne vedrørende Den Europæiske Anklagemyndighed. 
 

Bemærkninger til redaktører 

Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis samt en række dokumenter, som 
Europarådet har udarbejdet, og som navnlig bygger på ekspertisen i Venedigkommissionen, udstikker 
retningslinjer for kernebetydningen af retsstatsprincippet som en fælles værdi i Unionen, jf. artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union. 

Disse principper omfatter legalitetsprincippet (som indebærer en åben, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk 
lovgivningsproces), retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, uafhængige og upartiske 
domstole, en effektiv domstolsprøvelse (hvorved det bl.a. kontrolleres, at de grundlæggende rettigheder 
overholdes) og lighed for loven. 

Revisionsretten bidrager til at forbedre EU's økonomiske styring ved at offentliggøre udtalelser om forslag til ny 
eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Udtalelserne anvendes af lovgivningsmyndighederne - Europa-
Parlamentet og Rådet - i deres arbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet af 
2. maj 2018 foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu - De øvrige sprogudgaver vil 
foreligge senere. 
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