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Auditoři budou prověřovat záruky právního státu při 
financování EU 
Evropský účetní dvůr začíná posuzovat, zda Evropská komise účinně chrání finanční zájmy EU 
před porušováním zásad právního státu v členských státech. Auditoři prověří kroky, které 
podnikla výkonná moc EU, aby zajistila, že země obdrží finanční prostředky od EU pouze tehdy, 
pokud dodržují zásady právního státu. Audit se zaměří na politiku soudržnosti EU a financování 
oživení po pandemii COVID-19. 

„Porušení zásad právního státu, jako je neschopnost řádně vyšetřovat korupci nebo nedostatečná 
nezávislost soudnictví, mohou mít v rámci EU závažné finanční důsledky a vést ke zneužití finančních 
prostředků EU v členských státech,“ uvedla Annemie Turtelboomová, členka EÚD, která tento audit 
povede. „Z našeho auditu vyplyne, zda Komise účinně využívá nástroje, které má k dispozici, 
k ochraně rozpočtu EU před porušováním zásad právního státu, zejména pokud jde o financování 
soudržnosti a oživení.“ 
 
Právní stát je jednou ze základních hodnot EU. V právním státě se právo vztahuje na všechny 
občany, soudy fungují nezávisle a nestranně a uplatňuje se dělba moci. Pro prosazování zásad 
právního státu v členských státech EU vytvořila Unie kombinaci právních, finančních a 
monitorovacích nástrojů i další mechanismy. Patří sem mechanismus spolupráce a ověřování, 
řízení o nesplnění povinnosti a výroční zprávy o právním státu. Dále se v roce 2020 dohodla na 
pravidlech podmíněnosti k ochraně řádného finančního řízení rozpočtu EU jako celku. Za určitých 
podmínek vyžadují tato pravidla pozastavení, snížení nebo omezení přístupu zemí k finančním 
prostředkům EU, pokud došlo k závažným porušením zásad právního státu. Tato ochranná opatření 
byla dosud uplatněna pouze v případě Maďarska (v prosinci 2022), kde bude pozastaveno čerpání 
55 % finančních prostředků, které země měla obdržet v rámci tří programů soudržnosti EU. 
Finanční pravidla pro fondy politiky soudržnosti a pro Nástroj pro oživení a odolnost, které 
představují zásadní podíl balíčku EU na podporu oživení, umožňují další záruky k ochraně zásad 
právního státu. 
 
Audit se zaměří na tři různé oblasti ochrany finančních zájmů EU před porušováním zásad právního 
státu: uplatňování nařízení EU o podmíněnosti Komisí, pravidla uplatňovaná v rámci fondů politiky 
soudržnosti na období 2021–2027 a pravidla uplatňovaná u Nástroje pro oživení a odolnost. 
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Audit se bude týkat opatření Komise ve vzorku šesti zemí: Bulharska, Řecka, Itálie, Maďarska, 
Polska a Rumunska. 
 
 
 
Základní informace  
 
Za zjišťování a řešení možných porušení zásad právního státu v členských státech je odpovědná 
Evropská komise. Ochranná opatření navržená Komisí podle nařízení o podmíněnosti, jakož 
i konkrétní milníky a cíle, které budou řešit související nedostatky v tomto ohledu v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost, musí schválit Rada EU, která sdružuje vlády členských států. Nebudou-li tyto 
zásady dodržovány, může Komise také zablokovat úhradu výdajů z fondů soudržnosti. Otázkami 
týkajícími se dodržování zásad právního státu se během ročního postupu pro zúčtování správy a 
řízení rozpočtu EU ze strany Komise („udělování absolutoria“) dále může zabývat Evropský 
parlament. 
 
Na období 2021–2027 budou z dlouhodobého rozpočtu EU poskytnuty finanční prostředky ve výši 
1 211 miliard EUR, z toho 361 miliard EUR z fondů politiky soudržnosti. Z finančního balíčku Next 
Generation EU bude dále zemím EU v letech 2021–2026 poskytnuto 807 miliard EUR, z toho 
724 miliard EUR prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost. 
 
Zpráva o připravovaném auditu 01/2023 „Právní stát a opatření Komise na ochranu finančních 
zájmů EU v rámci politiky soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost“ je k dispozici v angličtině 
na internetových stránkách EÚD. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací 
provedených před zahájením auditu. Neměly by být považovány za auditní připomínky, závěry 
nebo doporučení. Očekává se, že auditní zpráva bude zveřejněna přibližně za rok. 
 
Kontakt pro tisk 
Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu  

– Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
– Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
– Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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