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Tlačová správa 
Luxemburg 23. januára 2023 

Audítori skúmajú záruky právneho štátu v oblasti 
financovania z prostriedkov EÚ 
Európsky dvor audítorov začína posudzovať, či Európska komisia účinne chráni finančné záujmy 
EÚ pred porušeniami zásad právneho štátu v členských štátoch. Audítori preskúmajú kroky, 
ktoré prijala výkonná moc EÚ s cieľom zabezpečiť, aby krajiny dostávali finančné prostriedky 
z rozpočtu EÚ len vtedy, ak dodržiavajú zásady právneho štátu. Audit sa zameria na politiku 
súdržnosti EÚ a financovanie obnovy po pandémii COVID-19. 

„Porušenia zásad právneho štátu, napríklad riadne nevyšetrovanie korupcie alebo nedostatočná 
nezávislosť súdnictva, môžu mať v EÚ závažné finančné dôsledky a môžu viesť k zneužitiu 
finančných prostriedkov EÚ v členských štátoch,“ uviedla Annemie Turtelboom, členka EDA, ktorá 
bude viesť tento audit. „Na základe nášho auditu sa určí, či je používanie nástrojov, ktoré má 
Komisia k dispozícii na ochranu rozpočtu EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu, účinné, 
najmä pokiaľ ide o financovanie súdržnosti a obnovy.“ 
 
Právny štát je jednou zo základných hodnôt EÚ. Znamená to, že všetci členovia spoločnosti sú 
rovnako podriadení zákonu, že súdy fungujú nezávisle a nestranne a že existuje oddelenie 
právomocí. EÚ vyvinula kombináciu právnych, finančných a monitorovacích nástrojov, ako aj iných 
mechanizmov na presadzovanie právneho štátu v členských štátoch EÚ. Patrí medzi ne 
mechanizmus spolupráce a overovania, postupy v prípade nesplnenia povinnosti a výročné správy 
o právnom štáte. Okrem toho sa v roku 2020 dohodla na pravidlách podmienenosti na ochranu 
správneho finančného riadenia rozpočtu EÚ ako celku. Za určitých podmienok tieto pravidlá 
vyžadujú, aby bol prístup krajín k financovaniu EÚ pozastavený, znížený alebo obmedzený, ak došlo 
k závažnému porušeniu zásad právneho štátu. Tieto ochranné opatrenia sa doteraz využili len 
v prípade Maďarska (v decembri 2022), ktorému bude pozastavených 55 % finančných 
prostriedkov, ktoré malo dostať v rámci troch programov súdržnosti EÚ. Rozpočtové pravidlá 
pre fondy politiky súdržnosti a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý 
predstavuje najväčší podiel na balíku opatrení EÚ na obnovu, umožňujú dodatočné záruky 
právneho štátu. 
 
Audit sa zameria na tri rôzne oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pred porušeniami zásad 
právneho štátu: uplatňovanie nariadenia EÚ o podmienenosti zo strany Komisie, pravidiel 
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uplatniteľných v rámci fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 a pravidiel uplatniteľných 
v rámci RRF. 
 
Audit sa bude týkať opatrení Komisie na vzorke šiestich krajín: Bulharsko, Grécko, Taliansko, 
Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. 
 
 
 
Základné informácie  
 
Európska komisia je zodpovedná za identifikáciu a riešenie možných porušení zásad právneho 
štátu v členských štátoch. Rada EÚ, ktorá združuje vlády členských štátov, musí schváliť ochranné 
opatrenia navrhnuté Komisiou v rámci nariadenia o podmienenosti, ako aj konkrétne míľniky 
a ciele na riešenie nedostatkov v tejto súvislosti v rámci RRF. Komisia tiež môže zablokovať 
preplácanie výdavkov z Kohézneho fondu, ak sa tieto zásady nedodržiavajú. Európsky parlament 
sa okrem toho môže zaoberať otázkami týkajúcimi sa právneho štátu počas každoročného procesu 
schválenia riadenia rozpočtu EÚ zo strany Komisie („absolutórium“). 
 
Z dlhodobého rozpočtu EÚ sa poskytnú finančné prostriedky vo výške 1 211 mld. EUR v rokoch 
2021 až 2027, z toho 361 mld. EUR z fondov politiky súdržnosti. Okrem toho sa z finančného balíka 
Next Generation EU poskytne krajinám EÚ 807 mld. EUR v rokoch 2021 až 2026, z toho 724 mld. 
EUR prostredníctvom RRF. 
 
Podkladový dokument k auditu 01/2023 Právny štát a opatrenia Komisie na ochranu finančných 
záujmov EÚ v politike súdržnosti a Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je k dispozícii 
v angličtine na webovom sídle EDA. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej 
práci vykonanej pred začiatkom auditu. Nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery 
ani odporúčania. Audítorská správa je naplánovaná približne o rok. 
 
Kontakt pre tlač 
Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  

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