
 
Praworządność: nowy mechanizm ma chronić
budżet i wartości UE
 
UE przyjęła przepisy umożliwiające wstrzymanie płatności z budżetu UE dla państw
członkowskich, które nie przestrzegają praworządności.
 

16 grudnia 2020 r. Parlament zatwierdził porozumienie  zawarte z prezydencją Rady w sprawie
przepisów ustanawiających mechanizm, który pozwoliłby na zawieszenie płatności
budżetowych dla państwa członkowskiego, jeśli naruszy ono praworządność.
 
Decyzja o zawieszeniu będzie musiała zostać podjęta przez Radę większością kwalifikowaną
na wniosek Komisji.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93622/parlament-zatwierdza-uwarunkowanie-dostepu-do-funduszy-eu-od-praworzadnosci
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council


Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Sprawy wniesione przez Węgry i Polskę do
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kwestionujące legalność tego mechanizmu nie
zawieszają jego stosowania. 
 
Parlament Europejski wielokrotnie stwierdził, że mechanizm funkcjonuje, a Komisja Europejska
ma prawny obowiązek ochrony interesów finansowych UE. W rezolucjach z marca, czerwca i
lipca 2021 r. posłowie nawołują Komisję do działania i stwierdzają, że Parlament jest gotowy do
podjęcia kroków prawnych przeciwko Komisji, jeśli ta nie wypełni ona swoich zobowiązań.
 
Eurodeputowani wielokrotnie ostrzegali, że wartości UE są zagrożone i że unijne fundusze z
wieloletniego budżetu i planu odbudowy nie powinny trafić w ręce tych, którzy działają
przeciwko demokracji i prawom podstawowym w Europie.
 
W sprawozdaniu przyjętym 7 pażdziernika 2020 r., posłowie wezwali do wzmocnienia
praworządności w całej Europie poprzez nowy mechanizm i skuteczne sankcje wobec państw
członkowskich, które dopuściły się jej naruszenia. Nalegali również, aby instytucje UE uzgodniły
jasne zasady wiążące otrzymywanie funduszy UE przez państwo członkowskie z
poszanowaniem praworządności.
 
Czym jest praworządność? 
Praworządność została określona w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako jedna z wartości, na
których opiera się UE. Oznacza, że rządy powinny podlegać prawu, nie powinny podejmować
arbitralnych decyzji, a obywatele powinni mieć możliwość zaskarżania ich działań przed
niezależnymi sądami.
 
Gwarantuje również walkę z korupcją, która niesprawiedliwie faworyzuje jednych ze szkodą dla
innych, oraz ochronę wolności mediów, zapewniając tym samym, że opinia publiczna jest
właściwe informowana o działaniach rządu.
 
Praworządność to ważny temat dla Europejczyków. W Eurobarometrze z 2019 r. co najmniej
85% respondentów w całej UE uznało każdy z różnych aspektów praworządności za niezbędny
lub ważny. Kolejny sondaż z października 2020 r. wykazał, że 77% Europejczyków popiera
koncepcję, zgodnie z którą UE powinna przekazywać fundusze państwom członkowskim tylko
wtedy, gdy rząd krajowy wdraża zasady praworządności i demokracji.
 
Istniejące unijne mechanizmy ochrony
praworządności 
UE ma już narzędzia do ochrony praworządności. Komisja Europejska opublikowała 30
września pierwsze roczne sprawozdanie na temat praworządności, które monitoruje zarówno
pozytywne, jak i negatywne zmiany w zakresie praworządności we wszystkich państwach
członkowskich. KE monitoruje Rumunię i Bułgarię od czasu ich przystąpienia do UE w 2007
roku.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/praworzadnosc-poslowie-naciskaja-na-komisje-by-bronila-unijnych-funduszy
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20200131STO71519/wieloletni-budzet-ue-co-to-jest
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201016IPR89545/77-of-europeans-insist-eu-funds-be-linked-to-respect-for-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_pl


W Radzie również toczy się dialog na temat praworządności, a niemiecka prezydencja w
listopadzie po raz pierwszy przeprowadziła rozmowy dotyczące poszczególnych krajów,
zaczynając od pięciu krajów UE.
 
Jeśli Komisja Europejska uważa, że państwo członkowskie narusza prawo UE, może wszcząć
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, co może
prowadzić do nałożenia sankcji finansowych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Inna
procedura, zgodnie z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, umożliwia Radzie wydawanie zaleceń
lub podejmowanie decyzji jednomyślne w sprawie sankcji wobec państwa członkowskiego, w
tym zawieszenia praw członkowskich.
 
Argumenty za dalszymi środkami 
Posłowie swtierdzili, że obecnie istniejące narzędzia są niewystarczające. Chociaż w Radzie
trwają przesłuchania na mocy art. 7 dotyczące Polski i Węgier, Parlament wyraził ubolewanie z
powodu braku znaczących postępów ze strony obu państw członkowskich w rozwiązywaniu
tych kwestii.
 
Podczas debaty plenarnej 5 października 2020 r. posłowie z zadowoleniem przyjęli roczne
sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności, ale wezwali do dalszych działań w
zakresie jej egzekwowania. „Samo monitorowanie nie przywróci niezależności sądów w Polsce
ani nie uratuje portalu Index na Węgrzech” powiedział Michal Šimečka (Renew Europe,
Słowacja).
 
Poseł Šimečka przygotował sprawozdanie, które zostało przegłosowane 7 października,
wzywające do ustanowienia mechanizmu konsolidującego istniejące instrumenty i
ustanawiającego roczny cyklu monitorowania wraz z zaleceniami dla poszczególnych krajów,
harmonogramami i celami dla wdrażania. Cykl ten powinien stanowić podstawę do
uruchomienia art. 7 lub zawieszenia środków budżetowych dla państwa członkowskiego.
 
Ochrona interesów finansowych UE 
Korupcja lub sądy, które nie są niezależne, mogą oznaczać brak ochrony przed niewłaściwym
wykorzystaniem środków unijnych przydzielonych państwu członkowskiemu. W 2018 r. KE
przedstawiła wniosek ustawodawczy, którego celem jest ochrona interesów finansowych UE w
przypadku wykrycia naruszeń praworządności.
 
Parlament przyjął stanowisko w sprawie wniosku na początku 2019 roku. Był on powiązany z
wynikiem negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu UE, a Parlament nalegał, aby
porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021–2027 było możliwe tylko wtedy, gdy osiągnięte
zostaną wystarczające postępy w zakresie tego prawodawstwa.
 
Przywódcy UE uzgodnili w lipcu 2020 r., że wprowadzą warunkowość związanej z
praworządnością, czyli uzależnienie otrzymania środków unijnych przez państwo członkowskie
od poszanowania praworządności. Niemiecka prezydencja przedstawiła wczesną jesienią

Artykuł

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/11/19/evaluation-of-the-annual-rule-of-law-dialogue-presidency-conclusions/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/-/2417932
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/praworzadnosc-w-panstwach-czlonkowskich-jak-moze-zareagowac-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201002IPR88432/parlament-domaga-sie-prawnie-wiazacego-skutecznego-mechanizmu-ochrony-wartosci
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku


kompromisową propozycję, którą posłowie do PE określili jako niewystarczającą podczas
debaty plenarnej 5 października.
 
„Mechanizm, którego w praktyce nigdy nie można uruchomić z powodu backdoorów lub
nierozstrzygających procesów, służy wyłącznie interesom tych, którzy nie chcą, aby zostały
podjęte środki” powiedział Petri Sarvamaa (EPL, Finlandia).
 
Porozumienie z Radą 
Eurodeputowani rozpoczęli negocjacje z Radą w październiku. Współsprawozdawcami
Parlamentu w tej sprawie byli Petri Sarvamaa (EPL, Finlandia) i Eider Gardiazabal Rubial (S&D,
Hiszpania).
 
Porozumienie osiągnięto 5 listopada 2020 roku. Negocjatorzy Parlamentu zabezpieczyli szeroki
zakres tego prawodawstwa, dzięki któremu będzie ono miało zastosowanie nie tylko w
przypadku korupcji i oszustw, ale obejmie również systematyczne naruszenia podstawowych
wartości, takich jak demokracja lub niezawisłość sądów, jeśli te naruszenia wpływają - lub
stwarzają ryzyko wpłynięcia - na zarządzanie funduszami UE.
 
Uzgodniony tekst chroni również ostatecznych beneficjentów funduszy, takich jak studenci,
rolnicy czy organizacje pozarządowe. Będą mogli złożyć skargę do Komisji Europejskiej za
pośrednictwem platformy internetowej, która pomoże im w upewnieniu się, że otrzymają
należną kwotę.
 
„Dla nas było kluczowe, aby ostateczni beneficjenci nie zostali ukarani za wykroczenia swoich
rządów i aby nadal otrzymywali obiecane im fundusze” powiedziała Eider Gardiazabal Rubial.
 
Więcej informacji
Wywiad na żywo na Facebooku z  Moniką Hohlmeier o nieformalnego porozumienia z Radą (9
listopada) [EN]
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/112611/PETRI_SARVAMAA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/112611/PETRI_SARVAMAA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/vb.178362315106/927469391118576/?type=2&theater
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/vb.178362315106/927469391118576/?type=2&theater

