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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila mnenja, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo mnenje je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Revizorji soglašajo, da bi moralo biti financiranje s sredstvi EU 
odvisno od spoštovanja načel pravne države, vendar so potrebna 
boljša merila in več zaščitnih ukrepov 

Glede na danes objavljeno mnenje Evropskega računskega sodišča so v zvezi z načrti Evropske komisije, da 
zmanjša sredstva EU za države, ki kažejo pomanjkanje spoštovanja do načela pravne države, potrebna boljša 
merila in jasnejši zaščitni ukrepi za upravičence programov EU.  

Revizorji soglašajo s pobudo, da se proračun EU zaščiti pred splošnimi pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne 
države, ki lahko negativno vplivajo na dobro finančno poslovodenje in uspešno financiranje EU. Ugotavljajo, da 
so cilj, obseg in ukrepi predlaganega mehanizma določnejši kot obstoječi sistem in se jih da hitreje uporabiti. 
Vendar priporočajo, naj Komisija jasno opredeli vire usmeritev, merila, postopki in obseg ukrepov pa bi morali 
biti preciznejši. 

Predlog Komisije za uredbo o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah je bil pripravljen na zahtevo Evropskega parlamenta. Med splošne pomanjkljivosti 
spadajo: ogrožanje neodvisnosti sodstva; neuspešno preprečevanje, popravljanje in kaznovanje samovoljnih in 
nezakonitih odločitev javnih organov; omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev; omejevanje 
učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava. 

„Naloga Sodišča, ki za Unijo opravlja naloge revizorja, je varovanje davkoplačevalskega denarja. Sodišče soglaša 
s ciljem predloga, saj je potreben mehanizem, ki bo proračun EU varoval pred takimi možnostmi,“ je povedala 
članica Evropskega računskega sodišča Annemie Turtelboom, pristojna za poročilo. „Vendar je predlog treba 
izboljšati, saj je glede na okoliščine najpomembneje, da bodo ti ukrepi temeljili na jasnih in določnih merilih.“  

Revizorji ugotavljajo, da v predlogu ni jasno opredeljeno, katere razpoložljive vire usmeritev naj bi Komisija 
uporabljala pri ocenjevanju. Jasna opredelitev bi izboljšala preglednost, sledljivost in možnost revidiranja 
predlaganega mehanizma. Glede na predlog uredbe zmanjšanje sredstev EU ne bi vplivalo na obveznost vladnih 
organov za izvajanje programov EU. Vendar revizorji opozarjajo, da v predlogu ni določbe o tem, kako bi se to 
zagotovilo. 

http://www.eca.europa.eu/
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V predlogu je navedeno, da bi morala Komisija ukrepati v skladu z načelom proporcionalnosti. Vendar niso 
določena natančna merila za pomembne prelomne odločitve, kot je uvedba postopka ali določitev obsega 
ukrepov. To ni primerno za dosledno uporabo določb. 

Ne nazadnje, kadar bi se za plačilo zadržanih ali zmanjšanih sredstev EU uporabila nacionalna sredstva, bi moral 
biti njihov vir nacionalni proračun prizadete države članice. To vodi do posledic za državo članico, zlasti kadar se 
zadrži velike zneske ali se ti zelo zmanjšajo. 

Revizorji priporočajo, naj Evropski parlament in Svet od Komisije zahtevata, da: 
 
• določi jasna in določna merila, na podlagi katerih se bo odločala, kaj je splošna pomanjkljivost v zvezi z 

načelom pravne države in kako obsežni naj bodo ukrepi; 
 

• opredeli osnovo za določanje rokov za države članice in uvede podobne roke za Komisijo, kadar je primerno; 
 
• prikaže, kako bodo zavarovani legitimni interesi končnih upravičencev; 
  
• pri odločanju o tem, katere ukrepe naj sprejme, oceni možne posledice zmanjšanja sredstev EU, namenjenih 

financiranju, za nacionalni proračun; 
 
• pojasni določbe v zvezi z Evropskim javnim tožilstvom. 
 

Pojasnila za urednike 

Sodna praksa Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice ter dokumenti, ki jih je pripravil Svet Evrope 
in ki temeljijo v glavnem na strokovnosti Beneške komisije, dajejo usmeritve o temeljnem pomenu pojma pravna 
država, ki je glede na člen 2 Pogodbe o Evropski uniji skupna vrednota EU. 

Ta načela vključujejo zakonitost (vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom 
sprejemanja zakonodaje), pravno varnost, prepoved samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti, neodvisnost in 
nepristranskost sodišč, uspešen sodni nadzor (vključno s spoštovanjem temeljnih pravic) ter enakost pred 
zakonom. 

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 2. maja 2018 o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah je na spletišču Sodišča eca.europa.eu trenutno na voljo 
v angleščini, besedila v drugih jezikih pa bodo kmalu dodana. 

 

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

