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Planerna på att koppla EU-stöd till respekt för rättsstatens 
principer är välkomna men kräver bättre kriterier och bättre 
skyddsmekanismer, säger revisorerna 

Europeiska kommissionens planer på att minska EU-stödet till länder som visar bristande respekt för 
rättsstatens principer måste få bättre kriterier och tydligare skydd för dem som får stöd från EU-programmen, 
enligt ett yttrande som offentliggörs i dag av Europeiska revisionsrätten.  

Revisorerna välkomnar initiativet att skydda EU:s budget från generella brister när det gäller rättsstatens 
principer som kan inverka negativt på en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering. De drar 
slutsatsen att den föreslagna mekanismen är mer specifik i fråga om mål, omfattning och åtgärder än det 
befintliga systemet och att den kan tillämpas snabbare. Men de rekommenderar att kommissionen tydligt 
specificerar sina vägledande källor, och att kriterierna och förfarandet för åtgärderna och deras omfattning bör 
preciseras närmare. 

Kommissionens förslag till förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna har utarbetats på Europaparlamentets begäran. Generella brister är 
bland annat att äventyra rättsväsendets oberoende, att inte förhindra, rätta till eller tillgripa påföljder mot 
godtyckliga eller olagliga beslut från myndigheter, att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet 
och att begränsa utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser av lagstiftningen. 

”Som EU:s revisor är det vår uppgift att skydda skattebetalarnas pengar. Vi välkomnar förslagets syfte, eftersom 
vi behöver en mekanism för att skydda EU-budgeten från sådana eventualiteter”, sade Annemie Turtelboom, 
den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Men förslaget behöver förbättras, och 
under de förutsättningar som råder är det än viktigare att det finns tydliga och specifika kriterier att basera 
åtgärderna på.”  

Revisorerna konstaterar att det i förslaget inte tydligt specificeras vilka tillgängliga vägledande källor som 
kommissionen ska använda som grund för sina bedömningar. Sådan information skulle leda till större öppenhet 
och spårbarhet och underlätta granskning av den föreslagna mekanismen, säger de. Enligt förslaget till 
förordning skulle en minskning av EU-stödet inte heller påverka regeringsorganens skyldighet att genomföra EU-
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program. Men revisorerna påpekar att förslaget inte innehåller någon bestämmelse om hur det skulle 
garanteras. 

I förslaget anges att kommissionen bör agera i linje med proportionalitetsprincipen. Men det anges inga precisa 
kriterier för viktiga beslut i processen, exempelvis om att inleda ett förfarande eller om att bestämma åtgärders 
omfattning. Detta bidrar inte till en enhetlig tillämpning av bestämmelserna. 

Slutligen påpekas att när nationella medel används för att ersätta indragna eller minskade EU-medel måste de 
tas från den aktuella medlemsstatens nationella budget. Det leder till budgetkonsekvenser för medlemsstaten, 
särskilt vid storskaliga indragningar eller minskningar. 

Revisionsrätten rekommenderar att Europaparlamentet och rådet begär att kommissionen 
 
• anger tydliga och specifika kriterier som definierar vad som utgör en generell brist när det gäller rättsstatens 

principer och som bestämmer åtgärdernas omfattning, 
 

• specificerar grunden för att fastställa tidsfrister för medlemsstaterna och, där så är lämpligt, inför liknande 
tidsfrister för kommissionen, 

 
• visar hur slutliga stödmottagares berättigade intressen ska skyddas, 
  
• bedömer eventuella budgetkonsekvenser av minskat EU-stöd för den nationella budgeten vid beslut om 

vilka åtgärder som ska föreslås, 
 
• förtydligar de bestämmelser som rör Europeiska åklagarmyndigheten. 
 

Meddelande till redaktörer 

EU-domstolens och Europadomstolens rättspraxis samt dokument från Europarådet, som främst bygger på 
Venedigkommissionens sakkunskap, ger vägledning om rättsstatsprincipens centrala betydelse som ett 
gemensamt värde i EU i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget. 

Bland dessa grundsatser återfinns laglighet (som förutsätter att lagarna stiftas i en öppen, ansvarsskyldig, 
demokratisk och pluralistisk process), rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva 
befogenheter, oberoende och opartiska domstolar, effektiv domstolsprövning (däribland respekt för 
grundläggande rättigheter) samt likhet inför lagen. 

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de 
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 

Revisionsrättens yttrande nr 1/2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
av den 2 maj 2018 om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna finns för närvarande på engelska på revisionsrättens webbplats 
eca.europa.eu – och inom kort även på andra språk. 
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