
Európska komisia na podnet Európskeho parlamentu a viacerých členských
štátov navrhla spôsob, ako pozastaviť európske fondy členskej krajine, ktorá

zlyháva v uplatňovaní princípov právneho štátu.
 

ČO JE PRÁVNY ŠTÁT?
 transparentný, demokratický a pluralistický 

proces prijímania zákonov,
 právna istota,

 deľba moci,
 zákaz svojvoľného rozhodovania výkonnej moci, efektívna súdna

ochrana prostredníctvom nezávislých súdov,
 rovnosť pred zákonom. 

 

AKO JU DEFINUJE?
 

Eurofondy možno zastaviť ak Európska komisia vyhodnotí, že štát trpí v tejto
oblasti „všeobecnými nedostatkami“.

 

Rozšírená a opakujúca sa prax alebo nekonanie, prípadne opatrenie
verejných orgánov (na všetkých úrovniach), ktoré má vplyv na právny štát.

 

KONKRÉTNE
 

ohrozovanie nezávislosti súdnictva,
 neschopnosť predchádzať, napraviť alebo potrestať svojvoľné

a nezákonné rozhodnutia verejných orgánov, vrátane tých, ktoré
vynucujú právo,

 odopieranie finančných alebo ľudských zdrojov, ktoré má vplyv na ich
riadne fungovanie

 neschopnosť zamedziť konfliktu záujmovobmedzenie prístupu
k zákonným spôsobom nápravy.

 

ČO NAVRHUJE?
 Samostatné nariadenie

 

OD KEDY MÁ PLATIŤ?
 Od roku 2021

 

EUROFONDY A PRÁVNY ŠTÁT
 

EURÓPSKY PARLAMENT
 

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ?
 

RADA EÚ
 

Komisia a Rada ich má vziať do
úvahy pri rozhodovaní

o návrhu/sankcii
 

EURÓPSKA KOMISIA
 

DOTKNUTÝ ČLENSKÝ
ŠTÁT

 

má právo ponúknuť svoj pohľad
a navrhnúť riešenia na situáciu,

ktorá znepokojuje Komisiu
 

Rozhodnutie o zastavení financií
sa prijme ak sa Rada EÚ (ministri
členských štátov) kvalifikovanou

väčšinou nevysloví proti (do 1
mesiaca od podania návrhu)

  
Rada môže kvalifikovanou

väčšinou upraviť návrh Komisie
 

Členský štát môže kedykoľvek
dodať dôkazy o tom, že situáciu

s právnym štátom rieši
 

Európska komisia zhodnotí
a môže navrhnúť ukončenia

sankcie.
  

O každom štádiu Európska
komisia informuje Európsky

parlament
 

Kým konštatuje nedostatky:
 

opiera sa o informácie zo
všetkých dostupných zdrojov
a uznaných inštitúcií, vrátane

rozhodnutí Súdneho dvora EÚ,
správ výboru audítorov, záverov

a odporúčaní relevantných
medzinárodných organizácií

(napr. Rada Európy)
 

Podá návrh
 

STOP EUROFONDOM - TYPY OPATRENÍ
 

PROGRAMY MANAŽOVANÉ KOMISIOU
 

pozastavenie platby alebo priameho záväzku
 

PROGRAMY SPOLOČNÉHO
MANAŽMENTU S ČLENSKÝM ŠTÁTOM

 

neschválenie programu alebo jeho zmeny
 

pozastavenie záväzku
 

zníženie záväzku (korekcie alebo presuny na iný program)
 

zníženie predfinancovania
 

odloženie splatnosti
 

pozastavenie platieb
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