
Европска комисија: Владавина права и мере против корупције су услов за добијање финансијске помоћи ЕУ за опоравак од ковида-19
понедељак, 06 јул 2020 18:04

Чланице ЕУ требало би да добију средства из буџета и фонда за опоравак од ковида-19
само ако имају снажне судове и мере против корупције, поручила је потпредседница
Европске комисије Вера Јурова, чиме је послала упозорење земљама попут Пољске и
Мађарске.

  

  

Лидери 27 чланица ЕУ састају се идуће недеље у Бриселу како би разговарали о
предлогу буџета за раздобље 2021-2027, као и о фонду за опоравак од коронавируса
који је предложила Европска комисија.

  

Услови за добијање средстава, било да је реч о поштовању демократских стандарда или
економским реформама, једна су од главних тачки раздораа због којих није дошло до
договора свих земаља чланица.
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"Владавина права требало би да буде услоб за дистрибуцију новца ЕУ", казала је Јурова,
потпредседница Европске комисије за вредности и транспарентност, уочи разговора с
министрима правосуђа чланица ЕУ.

  

Навела је "функционално правосуђе" и снажне механизме за борбу против корупције као
нужне предуслове.

  

Њене речи упозорење упућене су владама у Пољској и Мађарској, за које Комисија
тврди да поткопавају независност правосуђа, као и Румунији и Бугарској због корупције.

  

"Заустављање новца није нешто што бих хтела да видим, али у правном поретку морамо
да имамо неке гаранције да, ако ствари стварно оду у кривом смеру у држави чланици,
да се тада новац пореских обвезника не може исплатити", казала је Јурова.

  

Према последњем предлогу, Комисија би препоручила начине решавања проблема с
владавином закона у било којој земљи чланици. За блокирање таквог плана била би
потребна већина гласова чланица ЕУ.

  

Земље попут Немачке, Француске, Шведске и Холадније захтевају оштре заштитне мере
за приступ средствима како би се контролисало кршење темељних вредности ЕУ, попут
независног судства и медија.

  

(Хина)
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