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Planai susieti ES finansavimą su teisinės valstybės principais yra 
sveikintini, tačiau reikia geresnių kriterijų ir daugiau apsaugos 
priemonių, teigia auditoriai 

Europos Komisijos planams sumažinti ES finansavimą šalims, kuriose nesilaikoma teisinės valstybės principų, 
reikia geresnių kriterijų ir skaidresnių apsaugos priemonių, skirtų ES programų naudos gavėjams, teigiama 
šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų nuomonėje.  

Auditoriai sveikina iniciatyvą apsaugoti ES biudžetą nuo visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų, 
kurie gali neigiamai atsiliepti patikimam finansų valdymui ir veiksmingam ES finansavimui. Jie daro išvadą kad, 
palyginti su dabartine sistema, siūlomas mechanizmas yra konkretesnis ir greičiau pritaikomas tikslo, taikymo 
srities ir priemonių spektro atžvilgiais. Tačiau jie rekomenduoja, kad Komisija aiškiai nurodytų savo gairių 
šaltinius, ir kad būtų patikslinti priemonių kriterijai, procedūra ir apimtis. 

Komisijos pasiūlymas dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų parengtas Europos Parlamento prašymu. Visuotiniais trūkumais laikomi: 
pavojaus kėlimas teismų nepriklausomumui; valdžios institucijų savavališkų ar neteisėtų sprendimų 
neužkardymas, neištaisymas ar sankcijų už juos netaikymas; galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis ir 
tų priemonių veiksmingumo ribojimas; teisės pažeidimų tyrimo, patraukimo atsakomybėn arba sankcijų už juos 
taikymo veiksmingumo ribojimas. 

„Mūsų kaip ES auditorių darbas yra apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus. Mes pritariame pasiūlymo tikslui, 
kadangi mums reikalingas mechanizmas, saugantis ES biudžetą nuo tokių netikėtumų. – pareiškė už nuomonę 
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom.– Tačiau atsižvelgiant į esamas aplinkybes, jį būtina 
patobulinti, tuo labiau yra svarbu nustatyti aiškius ir konkrečius kriterijus, kuriais galima būtų pagrįsti šias 
priemones.“  

Auditoriai pažymi, kad pasiūlyme nėra aiškiai nurodyti esami gairių šaltiniai, kuriuos Komisija turėtų naudoti 
atlikdama savo vertinimus. Jie teigia, kad aiškumas šiuo atžvilgiu padėtų pagerinti siūlomo mechanizmo 
skaidrumą, atsekamumą ir galimybes atlikti auditą. Be to, pagal siūlomo reglamento projektą, ES lėšų 
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sumažinimas nepaveiktų viešųjų įstaigų prievolės vykdyti ES programas. Tačiau auditoriai nurodo, kad pasiūlyme 
nėra nuostatos dėl to, kaip tai turėtų būti užtikrinama. 

Pasiūlyme teigiama, kad Komisija turėtų veikti atsižvelgdama į proporcingumo principą. Tačiau nėra nustatyta 
jokių kriterijų lemiamiems sprendimams, tokiems kaip procedūros inicijavimo ar priemonių apimties nustatymo. 
Tai nėra palanku nuosekliam nuostatų taikymui. 

Galiausiai, tais atvejais, kai sustabdytos ar sumažintos ES lėšos pakeičiamos nacionalinėmis lėšomis, šios lėšos 
turėtų būti imamos iš nacionalinio atitinkamos valstybės narės biudžeto. Dėl to atsiranda poveikis tos valstybės 
narės biudžetui, ypač didelio masto sustabdymų ir sumažinimų atveju. 

Auditoriai rekomenduoja, kad Europos Parlamentas ir ES Taryba paprašytų Europos Komisijos: 
 
• nustatyti aiškius ir konkrečius kriterijus, leidžiančius apibrėžti, kas yra visuotiniai teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumai, ir nustatyti priemonių apimtį; 
 

• nustatyti pagrindą, leidžiantį skirti atitinkamai valstybei narei terminus ir atitinkamai prireikus skirti panašius 
terminus Komisijai; 

 
• pademonstruoti, kaip bus apsaugoti teisėti galutinių naudos gavėjų interesai; 
  
• prieš priimant sprendimą dėl to, kokias priemones siūlyti, įvertinti galimą ES finansavimo sumažinimo poveikį 

nacionaliniam biudžetui; 
 
• paaiškinti nuostatas, susijusias su Europos prokuratūra. 
 

Pastabos leidėjams 

Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, taip pat Europos Tarybos parengtuose 
dokumentuose, visų pirma grindžiamuose Venecijos komisijos ekspertinėmis žiniomis, paaiškinama pagrindinė 
teisinės valstybės, kaip bendros ES vertybės pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, reikšmė. 

Prie šių principų priskiriami teisėtumas, kuris reiškia skaidrų, atskaitingą, demokratinį ir pliuralistinį teisės aktų 
priėmimo procesą; teisinis tikrumas; vykdomosios valdžios galių savavališkumo draudimas; nepriklausomas ir 
nešališkas teismų darbas; veiksminga teisminė peržiūra, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms, ir lygybė prieš 
įstatymą. 

Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį 
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos – 
Europos Parlamentas ir Taryba. 

EAR Nuomonė Nr. 1/2018 dėl 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų šiuo metu yra paskelbtas anglų kalba EAR svetainėje eca.europa.eu – 
vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis. 
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