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Revizorji preučujejo ukrepe za zaščito načela pravne 
države pri financiranju EU 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo ocenjevati, ali je Evropska komisija uspešno ščitila 
finančne interese EU pred kršitvami načela pravne države v državah članicah. Revizorji bodo 
preučili ukrepe, ki jih je sprejela Komisija za to, da bi države članice finančna sredstva iz 
proračuna EU prejele le, če spoštujejo načelo pravne države. Revizija bo osredotočena na 
kohezijsko politiko EU in financiranje okrevanja po pandemiji COVID-19. 

„Kršitve načela pravne države, kot so neustrezno preiskovanje korupcije ali nezadostna neodvisnost 
sodstva, imajo lahko v EU velike finančne posledice in lahko privedejo do zlorabe sredstev EU v 
državah članicah,“ je povedala Annemie Turtelboom, članica Sodišča, ki bo vodila revizijo. „S to 
revizijo želimo ugotoviti, ali Komisija uspešno uporablja orodja, ki jih ima na voljo za zaščito 
proračuna EU pred kršitvami načela pravne države, zlasti na področju financiranja za kohezijo in 
okrevanja.“ 
 
Načelo pravne države je ena od temeljnih vrednot EU, v skladu s katerim so vsi člani družbe enaki 
pred zakonom, sodišča neodvisna in nepristranska ter obstaja delitev oblasti. EU je za uveljavljanje 
načela pravne države v državah članicah EU razvila kombinacijo pravnih, finančnih in nadzornih 
orodij ter drugih mehanizmov, kot npr. mehanizem za sodelovanje in preverjanje, postopke za 
ugotavljanje kršitev in letna poročila o stanju pravne države. Poleg tega je bil leta 2020 na ravni EU 
dosežen dogovor o pravilih o pogojenosti za zaščito dobrega finančnega poslovodenja 
proračuna EU kot celote. V skladu z njimi se lahko v primeru resnih kršitev načela pravne države 
začasno ustavi, zmanjša ali omeji dostop držav članic do financiranja EU. Ti zaščitni ukrepi so bili 
doslej uporabljeni samo za Madžarsko (decembra 2022): izplačilo 55 % sredstev, ki bi jih država 
morala prejeti v okviru treh kohezijskih programov EU, je bilo začasno ustavljeno. Načelo pravne 
države je dodatno zaščiteno še s finančnimi pravili za sklade kohezijske politike in mehanizem za 
okrevanje in odpornost, ki pomeni levji delež svežnja EU za okrevanje. 
 
Revizija bo osredotočena na tri različna področja za zaščito finančnih interesov EU pred kršitvami 
načela pravne države: to, kako Komisija uporablja uredbo EU o pogojenosti, pravila, ki se 
uporabljajo za sklade kohezijske politike za obdobje 2021–2027, in pravila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost. 
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Z revizijo bo zajet vzorec ukrepov Komisije za šest držav: Bolgarijo, Grčijo, Italijo, Madžarsko, 
Poljsko in Romunijo. 
 
 
 
Splošne informacije  
 
Evropska komisija je odgovorna za odkrivanje in obravnavanje morebitnih kršitev načela pravne 
države v državah članicah. Svet EU, v okviru katerega se sestajajo predstavniki vlad držav članic, 
mora odobriti zaščitne ukrepe, ki jih predlaga Komisija v skladu z uredbo o pogojenosti, ter posebne 
mejnike in cilje za odpravo pomanjkljivosti v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Poleg 
tega lahko Komisija ob neupoštevanju teh načel začasno ustavi povračilo porabe za kohezijo. 
Vprašanja, povezana z načelom pravne države, lahko obravnava tudi Evropski parlament, in sicer 
med letnim postopkom za podelitev razrešnice Komisiji glede njenega poslovodenja proračuna EU. 
 
Iz dolgoročnega proračuna EU bodo med letoma 2021 in 2027 zagotovljena sredstva v višini 
1 211 milijard EUR, od tega 361 milijard EUR iz skladov kohezijske politike. Poleg tega bo v okviru 
finančnega svežnja Next Generation EU od leta 2021 do leta 2026 državam članicam EU na voljo 
807 milijard EUR, od tega 724 milijard EUR iz mehanizma za okrevanje in odpornost. 
 
Napovednik revizije 01/2023 „The rule of law and the Commission’s action to protect the EU’s 
financial interests in the cohesion policy and the RRF” v angleščini je na voljo na spletišču Sodišča. 
Napovedniki revizije temeljijo na pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom revizije. Niso 
revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Revizijsko poročilo naj bi bilo pripravljeno približno v 
enem letu. 
 
Kontakti za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  

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