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Според одиторите плановете за обвързване на финансирането 
със спазването на принципите на правовата държава са 
положителни, но се нуждаят от по-добри критерии и повече 
гаранции 

Съгласно публикуваното днес становище на Европейската сметна палата, плановете на Европейската 
комисия да намали финансирането за държави, които не спазват принципите на правовата държава, се 
нуждаят от по-добри критерии и по-ясни гаранции за бенефициентите по програмите на ЕС.  

Одиторите приветстват инициативата за защита на бюджета на ЕС от широко незачитане на 
върховенството на закона, което може да има отрицателно въздействие върху доброто финансово 
управление и ефективното финансиране от ЕС. Те заключават, че предложеният механизъм има по-
конкретни цели, обхват и предвидени мерки от съществуващата система, като наред с това може да се 
приложи по-бързо. Одиторите обаче препоръчват на Комисията да посочи ясно източниците на своите 
насоки, както и да прецизира критериите, процедурите и обхвата на мерките. 

В предложението на Комисията за регламент се определят правилата, необходими за защита на бюджета 
на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава 
в държавите членки. То е изготвено по искане на Европейския парламент. Широкото незачитане на тези 
принципи може да се изрази в застрашаване на независимостта на съдебната власт, непредотвратяване, 
некоригиране и несанкциониране на произволни или незаконосъобразни решения на органите на 
публичната власт, ограничаване на достъпността и ефективността на средствата за правна защита 
и ограничаване на ефективното разследване, съдебното преследване или санкционирането на 
нарушенията на закона. 

„Като одитори на Европейския съюз нашата задача е да защитаваме парите на данъкоплатците. 
Приветстваме целта на предложението, тъй като се нуждаем от механизъм за защита на бюджета 
на ЕС в подобни ситуации.“ заяви Анеми Туртелбоом, членът на Европейската сметна палата, отговарящ 
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за становището. „Но то трябва да бъде усъвършенствано. В настоящите условия е особено важно да 
разполагаме с ясни и точни критерии, върху които да се базират тези мерки.“  

Одиторите отбелязват, че предложението не посочва ясно кои източници на насоки Комисията следва да 
използва за извършване на своите оценки. Според тях посочването на тези източници би увеличило 
прозрачността, проследимостта и възможността за одитиране на предложения механизъм. Освен това, 
съгласно предложението за регламент, спирането на средствата от ЕС няма да се отрази върху 
задълженията на държавните органи да изпълняват програмите на ЕС. Одиторите посочват, че 
предложението не предвижда как това ще бъде осигурено. 

В предложението се посочва, че Комисията ще действа съгласно принципа на пропорционалност. Въпреки 
това, не са определени точни критерии за взимането на решения във важните етапи на процедурата, като 
например стартирането на процедурата или определянето на обхвата на мерките. Това няма да позволи 
последователно прилагане на процедурите. 

На последно място, когато за изплащането на преустановените или намалените средства от ЕС се 
използват национални средства, те би следвало да се отпускат от националните бюджети на засегнатите 
държави членки. Това ще има отражение върху бюджетите на държавите членки, особено при едно 
широкомащабно спиране на финансирането или намаляването на размера на средствата. 

Одиторите препоръчват на Европейския парламент и на Съвета на ЕС да поискат от Комисията: 
 
• да определи ясни и конкретни критерии за това какво представлява широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата държава и за определяне на обхвата на мерките; 
 
• да прецизира основата за налагане на срокове на държавите членки, както и да въведе подобни 

срокове за Комисията, когато това е приложимо; 
 
• да демонстрира как ще бъдат защитени легитимните интереси на крайните бенефициенти; 
 
• да оцени възможните последици за бюджета от намаляване на финансирането от ЕС, когато взема 

решение кои мерки да предложи; 
 
• да прецизира разпоредбите, свързани с Европейската прокуратура. 
 

Бележки към редакторите 

Съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, както 
и документи, изготвени от Съвета на Европа, които използват по-специално експертните познания на 
Венецианската комисия, представят насоки относно основния смисъл на принципите на правовата 
държава като обща ценност на ЕС в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз. 

Тези принципи включват принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен 
и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана за произвол от страна на органите на 
изпълнителната власт, независими и безпристрастни съдилища, ефективна съдебна защита (включително 
зачитане на основните права) и равенство пред закона. 
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Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС чрез своите 
становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово отражение. 
Становищата се използват в работата на законодателните органи — Европейския парламент и Съвета. 

Становище № 1/2018 на Европейската сметна палата относно предложението от 2 май 2018 г. за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки 
понастоящем е публикуван на английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu, като своевременно ще 
бъдат публикувани и други езикови версии. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

