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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie opinii przyjętej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Plany powiązania finansowania unijnego z przestrzeganiem zasady 
praworządności należy ocenić pozytywnie, ale konieczne są lepiej 
określone kryteria i większe zabezpieczenia – twierdzą kontrolerzy 

Jak wynika z opinii opublikowanej dziś przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, plany Komisji Europejskiej, 
by ograniczyć dofinansowanie unijne dla krajów, które nie przestrzegają zasady praworządności, wymagają 
opracowania bardziej precyzyjnych kryteriów oraz ustanowienia wyraźniejszych zabezpieczeń dla 
beneficjentów programów unijnych.  

Kontrolerzy z zadowoleniem przyjmują inicjatywę mającą na celu ochronę budżetu UE przed uogólnionymi 
brakami w zakresie praworządności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na należyte zarządzanie finansami 
i skuteczność finansowania unijnego. Ich zdaniem w porównaniu z obecnym systemem proponowany 
mechanizm ma bardziej szczegółowe cele i zakres, obejmuje bardziej konkretne środki i może zostać szybciej 
zastosowany w praktyce. Jednocześnie kontrolerzy zalecają jednak, by Komisja jasno określiła źródła informacji, 
a także by doprecyzowała kryteria, procedurę i zakres środków. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach członkowskich został przedstawiony przez Komisję na prośbę 
Parlamentu Europejskiego. Uogólnione braki obejmują: zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości; 
niezapobiegnięcie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów publicznych bądź ich niepoprawienie albo 
nienałożenie za nie sankcji; ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej oraz ograniczanie 
skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w przypadku naruszenia prawa. 

– Trybunał jako kontroler Unii stoi na straży pieniędzy podatników. Sam cel wniosku legislacyjnego oceniamy 
wprawdzie pozytywnie, ponieważ potrzebny jest mechanizm ochrony budżetu UE przed tego rodzaju 
nieprzewidzianymi okolicznościami. – powiedziała Annemie Turtelboom, członek Trybunału odpowiedzialna za 
tę opinię. – Wniosek wymaga jednak dopracowania, gdyż w obecnych warunkach niezmiernie istotne jest, by 
określić jasne i szczegółowe kryteria, na podstawie których podejmowane będą określone środki.  

Kontrolerzy stwierdzili, że we wniosku nie wskazano w jednoznaczny sposób, skąd miałyby pochodzić informacje, 
którymi Komisja powinna kierować się przy dokonywaniu ocen. Tymczasem ich zdaniem wskazanie źródeł tych 
informacji zapewniłoby większą przejrzystość proponowanego mechanizmu, a także ułatwiło śledzenie jego 
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stosowania oraz kontrolę. Ponadto zgodnie ze wstępną wersją rozporządzenia ograniczenie finansowania UE nie 
miałoby wpływu na obowiązek organów administracji rządowej dotyczący wdrażania programów unijnych. 
Kontrolerzy zwracają jednak uwagę na to, że w rozporządzeniu nie ma przepisów wskazujących, w jaki sposób 
wywiązanie się przez nie z tego obowiązku miałoby zostać zagwarantowane. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisja powinna podejmować działania z poszanowaniem zasady proporcjonalności. 
Nie określono jednak żadnych precyzyjnych kryteriów na potrzeby podejmowania istotnych decyzji etapowych, 
dotyczących np. wszczęcia procedury czy ustalenia zakresu środków. Nie sprzyja to spójnemu stosowaniu 
przepisów rozporządzenia. 

Co więcej, w sytuacji gdy na pokrycie zawieszonego bądź zmniejszonego dofinansowania unijnego miałyby zostać 
wykorzystane środki krajowe, musiałyby one pochodzić z budżetu krajowego danego państwa członkowskiego. 
Pociąga to za sobą konsekwencje budżetowe dla tego państwa, zwłaszcza w przypadku zawieszenia wypłaty 
środków lub ich ograniczenia na dużą skalę. 

Kontrolerzy zalecają, by Parlament Europejski i Rada UE zwróciły się do Komisji Europejskiej o: 
 
• ustanowienie jasnych i konkretnych kryteriów pozwalających ocenić, co stanowi uogólniony brak w zakresie 

praworządności, oraz umożliwiających wyznaczenie zakresu środków; 
 

• wskazanie podstawy do ustalania terminów dla państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, 
wprowadzenie podobnych terminów dla Komisji; 

 
• wykazanie, w jaki sposób zabezpieczone zostaną uzasadnione interesy beneficjentów końcowych; 
  
• przeanalizowanie potencjalnego wpływu obniżenia finansowania unijnego na budżet danego państwa przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie wdrożenia konkretnych środków; 
 
• doprecyzowanie przepisów dotyczących Prokuratury Europejskiej. 
 

Informacje dla redaktorów 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także 
dokumenty sporządzone przez Radę Europy, które opierają się w szczególności na wiedzy eksperckiej Komisji 
Weneckiej, zapewniają wskazówki co do podstawowego znaczenia praworządności jako wspólnej wartości UE 
zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zasady te obejmują: zasadę legalizmu (oznaczającą przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny 
proces uchwalania prawa), pewność prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, niezależne 
i bezstronne sądy, skuteczną kontrolę sądową (w tym kontrolę poszanowania praw podstawowych) oraz 
równość wobec prawa. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finansowe. Opinie te 
są wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac. 

Opinia Trybunału nr 1/2018 na temat wniosku z dnia 2 maja 2018 r. dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
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braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich jest dostępna na stronie 
internetowej Trybunału eca.europa.eu w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną 
opublikowane wkrótce. 

 

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

