
 
Overtrædelse af EU's værdier: Hvordan EU kan
reagere
 
EU har værktøjerne til at beskytte sine værdier og budget, når et medlemsland
overtræder disse. Find ud af hvordan mekanismerne virker.
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Den Europæiske Union er baseret på værdier, der beinder landene og befolkningerne sammen.
Disse værdier står i begyndelsen af Traktaten om Den Europæiske Union. De inkluderer
respekten for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaen og respekt for
menneskerettigheder.

Infografik over Artikel 7.
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En overtrædelse af EU's værdier af et medlemsland retfærdiggør en reaktion på EU-niveau.
 
Hvad er retsstaten? 
Retsstaten er en af EU's værdier og et nøgleprincip for en demokratisk stat, der skal hjælpe
med at sikre bl.a. fairness og gennemsigtighed.
 
Retsstatsprincippet betyder, at regeringerne er bundet af loven, at de ikke må træffe vilkårlige
beslutninger og at borgerne bør være i stand til at anfægte deres handlinger ved uafhængige
domstole.
 
De seneste år har Europa-Parlamentet alarmeret om en forværret situation for retsstaten i lande
som Ungarn. MEP'erne har gentagne gange opfordret Kommissionen og medlemslandene til at
beskytte EU's værdier og budget.
 
Proceduren for Artikel 7 
Artikel 7-proceduren, der er til for at beskytte EU’s værdier, blev introduceret i Amsterdam-
traktaten fra 1997. Den indeholder to mekanismer: Én om forebyggende tiltag, hvis der er et
klart brud på EU’s værdier, og sanktioner, hvis bruddene allerede har fundet sted. Mulige
sanktioner mod et medlemsland står ikke klart defineret i EU-traktaterne, men kan inkludere at
suspendere stemmerettigheder i Rådet og Ministerrådet.
 
Ved begge mekanismer er det en endelig beslutning, der skal træffes af repræsentanter for
medlemslandene i Rådet, men vejen til at nå en beslutning er forskellig. Ved den forebyggende
mekanisme kræves der et flertal i Rådet bestående af fire femtedele af medlemslandene, mens
beslutningen om, at bruddene allerede har fundet sted kræver enstemmighed blandt
regeringslederne. Det involverede medlemsland kan ikke selv deltage i afstemningerne. Se
vores infografik for flere detaljer.
 
Regler til at at beskytte EU's budget 
I 2020 godkendte MEP'erne en lovgivning, der er designet til at beskytte EU's fonde fra misbrug
af medlemslandene - dette er kendt som "retsstatsbetingelsesmekanismen". Parlamentet har
presset på for, at den ikke kun skal gælde, når EU's fonde misbruges direkte, som ved sager
om korruption og svindel, men også når der er systematiske overtrædelser af grundlæggende
værdier, der påvirker håndteringen af EU's fonde.
 
Det betyder, at respekten for retsstaten og andre værdier er en betingelse for et medlemsland
for at få adgang til EU's fonde, da pengene kan blive tilbageholdt for lande, der overtræder
retsstaten og dermed går på kompromis med håndteringen af EU's fonde.
 
Andre tiltag 
Hvis Kommissionen vurderer, at et medlemsland overtræder EU's lov, hvilket betyder, at man
ikke indfører de regler, der er aftalt på EU-niveau, kan det føre til traktatbrudssager for Den
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/rule-of-law-new-mechanism-aims-to-protect-eu-budget-and-values


Europæiske Domstol, der kan føre til finansielle sanktioner mod landet.
 
Parlamentet er opmærksom på situationen for retsstaten i medlemslandene, forbereder
rapporter, der understreger problemerne og opfordrer til handling, inklusiv rapporterne om
grundlæggende rettigheder i 2020 og 2021.
 
Siden 2020 har Europa-Kommissionen udgivet en årlig rapport over retsstaten, der overvåger
både de positive og negative udviklinger i forbindelse med retsstaten i medlemslandene. 
 
Parlamentets ageren angående retsstaten i Ungarn 
MEP'erne udløste Artikel 7-pcoeduren for første gang i 2018, da de bad Rådet om at
bestemme, om Ungarn er på vej til at bryd med EU's grundlæggende værdier.
 
Parlamentet har støttet lignende forslag fra Kommissionen angående Polen.
 
Den 15. september 2022 sagde Parlamentet, at situationen i Ungarn er forværret således, at
landet er blevet et “elektoralt autokrati”, et konstitutionelt system hvor valgene finder sted, men
respekten for demokratiske normer og standarder er fraværende. Parlamentets rapport påviste,
hvordan EU's værdier i landet er blevet yderligere forværret siden 2018 gennem den “bevidste
og systematiske indsats fra den ungarnske regering”. MEP'erne sagde, at EU's manglende
ageren har forværret den demokratiske tilbagegang, og at en del af EU's midler skal holdes
tilbage for landet, indtil landet lever op til EU's anbefalinger og domstoleafgørelser.
 
Den 18. september foreslog Kommissionen at suspendere en udbetaling på €7,5 mia. i EU-
finansiering til Ungarn pga. bekymringer om retsstaten og for at beskytte EU's budget og EU's
finansielle interesser. MEP'erne, med ansvar få for reglerne til at beskytte EU's budget igennem
Parlamentet, roste forslaget. På linje med procedurerne er de næste skridt op til
medlemslandene i Rådet.
 
Denne artikel blev først udgivet i 2018 og er blevet opdateret flere gange senest i oktober 2022.
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40137/meps-hungary-can-no-longer-be-considered-a-full-democracy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises

