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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Plány na prepojenie financovania EÚ s právnym štátom sú vítané, 
vyžadujú si však lepšie kritériá a viac záruk, konštatujú audítori EÚ 

Podľa stanoviska, ktoré dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, plány Európskej komisie na zníženie 
financovania EÚ pre krajiny, u ktorých sa preukáže nerešpektovanie zásad právneho štátu, si vyžadujú lepšie 
kritériá a jasnejšie záruky pre príjemcov v rámci programov EÚ.  

Audítori vítajú iniciatívu na ochranu rozpočtu EÚ pred všeobecnými nedostatkami v oblasti právneho štátu, ktoré 
môžu negatívne zasiahnuť riadne finančné hospodárenie a účinné financovanie EÚ. Dospeli k záveru, 
že navrhovaný mechanizmus má špecifickejší cieľ, rozsah a zahŕňa špecifickejšie opatrenia ako súčasný systém 
a je rýchlejšie uplatniteľný. Odporúčajú však, aby Komisia jasne uviedla svoje zdroje usmernenia a aby sa 
upresnili kritériá, postup a rozsah opatrení. 

Návrh nariadenia Komisie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania 
zásady právneho štátu v členských štátoch bol vypracovaný na žiadosť Európskeho parlamentu. Medzi 
všeobecné nedostatky patria: ohrozovanie nezávislosti súdnictva; nezabránenie svojvoľnému alebo 
nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov, jeho nenapravenie a nepotrestanie; obmedzovanie dostupnosti 
a účinnosti právnych opravných prostriedkov; a obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania 
porušení zákona. 

„Ako audítori Únie máme za úlohu chrániť peniaze daňového poplatníka. Vítame zámer tohto návrhu, pretože 
potrebujeme mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred takýmito nepredvídanými udalosťami,“ uviedla 
Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za toto stanovisko. „Treba ho však 
vylepšiť, pretože za takýchto okolností je o to dôležitejšie, aby boli stanovené jasné a konkrétne kritériá, 
na ktorých budú tieto opatrenia založené.“  

Audítori poznamenávajú, že v návrhu sa dostatočne jasne neuvádza, ktoré dostupné zdroje usmernenia by mala 
Komisia použiť pri svojich posudkoch. Tvrdia, že ich vymedzenie by zlepšilo transparentnosť, vysledovateľnosť 
a kontrolovateľnosť navrhovaného mechanizmu. Podľa tohto návrhu nariadenia by navyše zníženie finančných 
prostriedkov EÚ nemalo vplyv na povinnosť orgánov verejnej správy vykonávať programy EÚ. Audítori však 
upozorňujú, že návrh neobsahuje ustanovenie o tom, ako by sa to zabezpečilo. 
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V návrhu sa stanovuje, že Komisia by mala postupovať v súlade so zásadou proporcionality. Pre dôležité 
predelové rozhodnutia, ako je iniciovanie postupu alebo stanovenie rozsahu opatrení, však nie sú vymedzené 
presné kritériá. To sťažuje jednotné uplatňovanie ustanovení. 

A napokon, ak by sa na kompenzáciu pozastavených alebo znížených finančných prostriedkov EÚ použili financie 
zo štátnych zdrojov, museli by pochádzať zo štátneho rozpočtu príslušného členského štátu. To by zasiahlo 
rozpočet členského štátu, najmä v prípadoch rozsiahleho pozastavenia alebo zníženia finančných prostriedkov. 

Audítori odporúčajú, aby Európsky parlament a Rada EÚ požiadali Európsku komisiu o: 
 
• stanovenie jasných a konkrétnych kritérií, ktorými sa vymedzí, čo predstavuje všeobecný nedostatok 

z hľadiska právneho štátu, a určí sa rozsah opatrení, 
 

• vymedzenie základu pre stanovovanie lehôt pre členské štáty a vo vhodných prípadoch zavedenie 
podobných lehôt aj pre Komisiu, 

 
• preukázanie toho, ako budú ochránené legitímne záujmy konečných príjemcov, 
  
• posúdenie možného vplyvu zníženia financovania EÚ na štátny rozpočet pri rozhodovaní o tom, ktoré 

opatrenia navrhnúť, 
 
• objasniť ustanovenia týkajúce sa Európskej prokuratúry. 
 

Poznámka pre redaktorov 

Judikatúra Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj dokumenty vypracované Radou Európy 
nadväzujúce najmä na expertízu Benátskej komisie obsahujú usmernenie týkajúce sa základného významu 
právneho štátu ako spoločnej hodnoty EÚ v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii. 

Tieto zásady zahŕňajú zákonnosť (vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického 
procesu prijímania zákonov), právnu istotu, zákaz svojvoľných výkonných právomocí, nezávislé a nestranné súdy, 
účinné súdne preskúmanie (vrátane rešpektovania základných práv) a rovnosť pred zákonom. 

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk 
k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská využívajú 
pri svojej práci legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada. 

Stanovisko EDA č. 1/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 2. mája 2018 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch je v súčasnosti dostupné v angličtine na webovej stránke EDA 
eca.europa.eu. Ďalšie jazyky budú k dispozícii onedlho. 
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