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Одиторите проверяват
подкрепата от ЕС за
върховенството на закона
в Западните Балкани
Европейската сметна палата проверява ефективността на мерките на ЕС за подкрепа на
върховенството на закона — което е условие за присъединяване към ЕС — в Западните
Балкани. Одитът обхваща четири страни кандидатки (Албания, Северна Македония,
Черна гора и Сърбия) и две страни, които са потенциални кандидатки за присъединяване
към ЕС (Босна и Херцеговина и Косово).
Върховенството на закона е основна европейска ценност. Въпреки че за него няма
официална дефиниция на ниво ЕС, това понятие широко се разбира като съвкупност от
следните шест принципа: равенство пред закона, правна сигурност, разделение на
властите, независими и безпристрастни съдилища, прозрачни и демократични
законодателни процедури, и ефективен съдебен контрол. Укрепването на върховенството
на закона следователно е неразривно свързано с борбата срещу корупцията. То също така
е основно условие за икономически растеж.
За да се присъединят към ЕС, страните кандидатки трябва да демонстрират своя капацитет
да поемат задълженията, свързани с членството в Съюза, които са изложени в „критериите
от Копенхаген“ от 1993 г. Първата група от тези критерии са свързани със съществуването
на развити, стабилни институции, които гарантират демокрация, върховенство на закона,
правата на човека, зачитане и защита на малцинствата. Ето защо скоростта на провеждане
на преговорите за присъединяване зависи основно от напредъка в тази област.
„Върховенството на закона е неподлежащо на договаряне предварително условие за
членство в ЕС. Държавите от Западните Балкани обаче все още се сблъскват
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с проблеми, свързани с корупцията и функционирането на обществените институции,
които затрудняват присъединяването им към ЕС“, заяви Юхан Партс, членът на
Европейската сметна палата, който отговаря за одита. „Нашият одит ще разгледа дали
ЕС в действителност им помага да осъществят напредък в тази област и да ускорят
пътя към членството си в Съюза.“
Отношенията на ЕС с държавите от Западните Балкани се извършват в рамките на т.нар.
„процес на стабилизиране и асоцииране“, При него се предоставя подкрепа за
върховенството на закона основно чрез диалог по политиките, както и чрез отпускане на
техническа и финансова помощ, която да подпомогне извършването на необходимите
реформи. За периода 2014—2020 г. ЕС е отпуснал общо около 700 млн. евро на Западните
Балкани в подкрепа на върховенството на закона и основните права, което представлява
16 % от двустранната помощ от ЕС за тези държави.
Целта на наскоро стартиралия одит е да определи доколко тези мерки са били ефективни
в укрепването на върховенството на закона в Западните Балкани. По-специално, одиторите
ще разгледат дали помощта от ЕС в тази област:
o е била планирана задоволително;
o е била използвана за преодоляване на основните установени проблеми; и
o е довела до конкретни и устойчиви подобрения в съответствие със стандартите
на ЕС.
Обща информация
В публикувания днес документ за представяне на текущ одит се предоставя информация
за текуща одитна задача, свързана с укрепването на върховенството на закона в Западните
Балкани (одитът не обхваща Турция, която е петата страна, официално кандидатстваща за
членство в ЕС). Очаква се одитът да приключи към края на 2021 г. Документите за
представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, извършена преди
началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения
или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на текущ одит е публикуван на
английски език на уебсайта на ЕСП www.eca.europa.eu.
Междувременно ЕСП извършва също и одит на помощта от ЕС за борба с корупцията на
високо равнище в Украйна.
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