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DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
UE este o comunitate bazată pe statul de drept. Instanțele independente de la nivel național și de la nivelul UE au ca misiune
verificarea respectării normelor și reglementărilor pe care le-am convenit în comun și a punerii lor în aplicare în toate statele
membre.
În conformitate cu normele actuale, statele membre trebuie deja să demonstreze că normele și procedurile de gestiune
financiară a fondurilor UE sunt solide și că finanțarea este protejată în mod suficient de abuzuri sau fraude. Cu toate acestea,
în prezent nu există niciun mecanism de protejare a banilor contribuabililor din UE în cazul în care apar deficiențe în ceea ce
privește statul de drept într-un stat membru. Numai un sistem judiciar independent, care susține statul de drept și
securitatea juridică în toate statele membre poate în definitiv să garanteze că sumele provenite din bugetul
UE sunt suficient de protejate. Comisia propune noi norme pentru a proteja bugetul UE de riscurile financiare legate de
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept.

CE ELEMENTE NOI INTRODUC PROPUNERILE COMISIEI?
Noile norme propuse (un regulament) îi vor permite Uniunii să își protejeze bugetul atunci când deficiențele în ceea ce
privește statul de drept afectează - sau riscă să afecteze - buna gestiune financiară sau interesele financiare ale Uniunii.
În conformitate cu propunerile, Uniunea ar urma să poată suspenda, reduce sau restricționa accesul la finanțarea
din partea UE, în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor. Măsurile ar putea fi luate
atunci când deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru pun în pericol:

funcționarea corespunzătoare a autorităților care execută bugetul Uniunii;
derularea corespunzătoare a anchetelor și urmăririlor penale ale cazurilor de fraudă sau corupție referitoare la buget;
controlul judiciar efectiv al instanțelor independente;
prevenirea și sancționarea fraudei, corupției sau a altor încălcări ale dreptului UE referitoare la buget sau
cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și cu Parchetul European.

CE FONDURI AR URMA SĂ FIE VIZATE DE NOILE NORME?
> toate fondurile UE în cadrul gestiunii partajate
> fonduri aflate în gestiune directă și indirectă, atunci când beneficiarul finanțării este o entitate publică (o autoritate
națională, regională, locală, un organism de drept public sau o organizație privată care învestită cu o misiune de serviciu
public)

CUM VA FUNCȚIONA MECANISMUL?
Comisia constată că
Comisia informează
sunt îndeplinite condițiile statul membru în cauză
pentru invocarea
mecanismului

Acel stat membru
dispune de un termen
stabilit, care nu poate
fi mai scurt de o lună,
pentru a trimite explicații

Decizia de a impune
astfel de măsuri de
protecție este luată
ulterior de către Comisie

Consiliul va trebui să
adopte decizia prin vot
cu majoritate calificată
inversă¹

Măsurile vor rămâne în
vigoare până când sunt
remediate deficiențele în
ceea ce privește statul
de drept

Mecanismul propus nu ar urma să afecteze beneficiarii individuali ai fondurilor UE în cadrul bugetului, întrucât
aceștia nu pot fi considerați responsabili de deficiențele în domeniul statului de drept. Statele membre ar urma să
continue să fie obligate să pună în aplicare programele afectate și să efectueze plăți studenților Erasmus, cercetătorilor,
societății civile sau oricăror altor beneficiari finali.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET AL UE
ÎN ACEST DOMENIU?
O serie de programe vor contribui în mod direct la consolidarea și apărarea valorilor UE și la respectarea statului de drept.
În special, noul program Justiție, drepturi și valori se va concentra pe susținerea unor societăți deschise, democratice,
creative și favorabile incluziunii, pe care și le doresc europenii. Programul va conferi cetățenilor mijloace de acțiune prin
promovarea valorilor, a diversității culturale și lingvistice și a patrimoniului Europei. Acesta va proteja drepturile cetățenilor
europeni și va contribui la crearea unui spațiu european de justiție.
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În sistemul de vot cu majoritate calificată inversă, propunerea Comisiei este considerată adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta decide,
prin majoritate calificată, să o respingă.
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Temeiul juridic al propunerii (un regulament) este articolul 322 din Tratatul privind funcționarea UE, care stabilește normele
de gestiune financiară. Prin urmare, propunerea va fi adoptată în comun de Parlamentul European și de Consiliu, cel din urmă
hotărând cu majoritate calificată.
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