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Revizorji preučujejo podporo EU za 
vladavino prava na Zahodnem 
Balkanu 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) ocenjuje uspešnost ukrepov EU za podporo vladavini 
prava na Zahodnem Balkanu, ki je eden od pogojev za pristop. Revizija zajema štiri države 
kandidatke (Albanijo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo) ter dve potencialni državi 
kandidatki (Bosno in Hercegovino ter Kosovo).  

Vladavina prava je ena od temeljnih evropskih vrednot. Čeprav uradne opredelitve na ravni EU ni, 
na splošno šteje, da vključuje naslednjih šest načel: enakost pred zakonom, pravno varnost, 
delitev oblasti, neodvisna in nepristranska sodišča, transparentne in demokratične zakonodajne 
postopke ter uspešen sodni nadzor. Zato je krepitev vladavine prava neločljivo povezana z bojem 
proti korupciji, poleg tega pa je eden od ključnih pogojev za gospodarsko rast. 

Države kandidatke morajo za pridružitev EU dokazati, da so sposobne izpolnjevati obveznosti 
članstva v EU, kot je določeno s københavnskimi merili iz leta 1993. Prvo od teh meril se nanaša 
na obstoj razvitih, stabilnih institucij, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava, spoštovanje 
človekovih pravic ter spoštovanje in zaščito manjšin. Hitrost pristopnih pogajanj je zato precej 
odvisna od napredka na tem področju. 

„Vladavina prava je eden od osnovnih pogojev za članstvo v EU, o katerem se ni mogoče pogajati. 
Vendar imajo države Zahodnega Balkana še vedno težave v zvezi s korupcijo in delovanjem svojih 
javnih institucij, kar ovira njihov pristop k EU,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča 
Juhan Parts, ki je pristojen za revizijo. „Sodišče želi s svojo revizijo preučiti, ali jim EU resnično 
pomaga doseči napredek na teh področjih, tako da se bodo lahko kmalu pridružile Uniji.“ 

Odnosi EU z državami Zahodnega Balkana potekajo v okviru tako imenovanega „stabilizacijsko-
pridružitvenega procesa”. Z njim se zagotavlja podpora vladavini prava, zlasti v okviru političnega 
dialoga, pa tudi z dodeljevanjem finančne in tehnične pomoči pri izvajanju potrebnih reform. 
Skupno je EU za obdobje 2014–2020 državam Zahodnega Balkana za podporo vladavini prava in 
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temeljnim pravicam dodelila približno 700 milijonov EUR, kar je 16 % dvostranske pomoči EU tem 
državam. 

Cilj revizije, ki se je pravkar začela, je ugotoviti, kako uspešni so bili ti ukrepi pri krepitvi vladavine 
prava na Zahodnem Balkanu. Revizorji zlasti preučujejo, ali je podpora EU za vladavino prava: 

o bila ustrezno zasnovana, 
o bila dobro uporabljena za obravnavo opredeljenih ključnih težav, 
o privedla do konkretnih in trajnostnih izboljšav v skladu s standardi EU. 

Ozadje  

Danes objavljeni napovednik revizije vsebuje informacije o potekajoči revizijski nalogi v zvezi s 
krepitvijo vladavine prava na Zahodnem Balkanu (revizija ne zajema Turčije, pete uradne države 
kandidatke). Revizija naj bi bila zaključena proti koncu leta 2021. Napovedniki revizij temeljijo na 
pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska 
opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v angleščini je na voljo na spletišču Sodišča 
(www.eca.europa.eu). 

Sodišče izvaja tudi revizijo podpore EU za boj proti veliki korupciji v Ukrajini. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  47 502 / M: (+352)  691 551 502 
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