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Potrivit Curții de Conturi Europene, planurile de a lega finanțarea 
UE de statul de drept sunt binevenite, dar necesită criterii mai 
bune și mai multe măsuri de protecție 

Planurile Comisiei Europene de a reduce finanțarea UE pentru țările care manifestă o lipsă de respect față de 
statul de drept necesită criterii mai bune și măsuri de protecție mai clare pentru beneficiarii programelor UE, 
conform unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană.  

Curtea salută inițiativa de a proteja bugetul UE de deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, 
care pot avea un impact negativ asupra bunei gestiuni financiare și a finanțării eficace din partea UE. Aceasta 
concluzionează că mecanismul propus prezintă un nivel mai ridicat de precizie în ceea ce privește obiectivul său, 
domeniul său de aplicare și măsurile sale decât sistemul existent și poate fi aplicat mai rapid. Curtea recomandă 
însă Comisiei să își specifice în mod clar sursele de orientare, iar criteriile, procedura și amploarea măsurilor ar 
trebui să fie mai precise. 

Propunerea Comisiei de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele membre a fost elaborată la cererea Parlamentului European. 
Deficiențele generalizate includ: periclitarea independenței sistemului judiciar; incapacitatea de a preveni, 
a corecta și a sancționa deciziile arbitrare sau nelegale ale autorităților publice; limitarea disponibilității și 
a eficacității căilor de atac și limitarea investigării efective, a urmăririi penale sau a sancționării încălcărilor legii. 

„În calitate de auditor al Uniunii, sarcina Curții este de a proteja banii contribuabililor. Curtea salută obiectivul 
propunerii, deoarece este nevoie de un mecanism de protecție a bugetului UE împotriva unor astfel de situații 
contingente”, a declarat doamna Annemie Turtelboom, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de 
acest aviz. „Dar acesta trebuie îmbunătățit și, în circumstanțele date, este cu atât mai important să existe criterii 
clare și specifice pe care să se bazeze aceste măsuri.”  

Curtea remarcă faptul că propunerea nu specifică în mod clar care sunt sursele de orientare disponibile pe care 
Comisia ar trebui să le utilizeze pentru realizarea evaluărilor sale. În opinia Curții, specificarea acestora ar putea 
îmbunătăți transparența, trasabilitatea și susceptibilitatea mecanismului propus de a face obiectul unui eventual 
audit. În plus, în cadrul proiectului de regulament, reducerea fondurilor UE nu ar afecta obligația organelor 
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guvernamentale de a pune în aplicare programele UE. Curtea subliniază însă că propunerea nu conține 
o dispoziție privind modul în care acest lucru ar fi asigurat. 

Propunerea prevede că Comisia ar trebui să acționeze în conformitate cu principiul proporționalității. Nu sunt 
însă stabilite criterii precise pentru deciziile importante, cum ar fi inițierea procedurii sau determinarea amplorii 
măsurilor. Acest lucru nu permite aplicarea dispozițiilor în mod consecvent. 

În sfârșit, în cazul în care s-ar utiliza fonduri naționale pentru a plăti fondurile UE suspendate sau reduse, acestea 
ar trebui să provină din bugetul național al statului membru în cauză. Acest lucru conduce la implicații bugetare 
pentru statul membru, în special în cazul suspendărilor sau al reducerilor la scară largă. 

Curtea recomandă ca Parlamentul European și Consiliul UE să solicite Comisiei următoarele: 
 
• să stabilească criterii clare și specifice pentru a defini ce anume constituie o deficiență generalizată în ceea 

ce privește statul de drept și pentru a determina amploarea măsurilor; 
 

• să specifice temeiul pentru stabilirea termenelor pentru statele membre, precum și să introducă termene 
similare pentru Comisie, ori de câte ori este cazul; 

 
• să demonstreze modul în care ar fi protejate interesele legitime ale beneficiarilor finali; 
  
• să evalueze posibilele implicații bugetare ale unei reduceri a finanțării UE pentru bugetul național atunci 

când decide ce măsuri să propună; 
 
• să clarifice dispozițiile referitoare la Parchetul European. 
 

Notă către editori 

Jurisprudența Curții de Justiție și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și documentele elaborate 
de Consiliul Europei, care se bazează în special pe expertiza Comisiei de la Veneția, oferă îndrumări cu privire la 
sensul de bază al statului de drept ca valoare comună a UE, în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. 

Aceste principii includ legalitatea (care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de 
adoptare a legislației), securitatea juridică, interzicerea arbitrarității în exercitarea competențelor executive, 
instanțe independente și imparțiale, controlul jurisdicțional efectiv (inclusiv respectarea drepturilor 
fundamentale) și egalitatea în fața legii. 

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
sale publicate cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având un 
impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

Avizul nr. 1/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul 
de drept în statele membre, din 2 mai 2018, este disponibil în prezent în limba engleză pe site-ul Curții 
eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 

 

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

