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Sprijinul UE pentru supremația legii în Balcanii de
Vest a avut un impact limitat asupra reformelor
fundamentale
Acțiunile UE au avut un impact limitat în a impulsiona reforme fundamentale în domeniul
supremației legii în Balcanii de Vest, se arată într-un raport special publicat de Curtea de
Conturi Europeană. În regiune au fost implementate unele reforme tehnice și operaționale, dar
într-un context de voință politică insuficientă și de lipsă de angajament, sprijinul din partea UE
a fost în mare măsură insuficient pentru a remedia probleme persistente în domenii precum
independența justiției, concentrarea puterii, ingerințele politice și corupția, mai arată auditorii.
Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia sunt candidate la aderarea la UE, iar Bosnia și
Herțegovina și Kosovo sunt potențial candidate. Toți acești parteneri continuă însă să se
confrunte cu probleme privind supremația legii și drepturile fundamentale. De mai bine de două
decenii, UE depune eforturi pentru a-i ajuta să își implementeze agenda de reforme. Asistența
din partea UE este organizată în jurul a două axe de acțiune interdependente: sprijinul financiar
(în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro între 2014 și 2020) și dialogul politic. Raportul
Curții urmărește să determine dacă aceste acțiuni s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.
Prioritățile UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest sunt clare și în general transpuse în
acțiuni specifice din cadrul instrumentului de preaderare. Cu toate acestea, auditorii
concluzionează că principalele riscuri care amenință sustenabilitatea impactului acțiunilor UE nu
sunt suficient atenuate. Măsurile de remediere a problemei capacităților administrative deficitare
și a lipsei de voință politică – ambele fiind aspecte esențiale – sunt prea puține și adesea
ineficace. În plus, auditorii subliniază inconsecvențe în aplicarea condițiilor prealabile pentru
finanțarea și implementarea de proiecte. În mod similar, UE a recurs prea rar la posibilitatea de
a suspenda asistența dacă un beneficiar se abate de la principiile de bază ale democrației, ale
supremației legii și ale respectării drepturilor omului. În fine, auditorii observă că sprijinul acordat
de UE pentru societatea civilă este insuficient pentru a răspunde nevoilor sectorului și se bazează
în principal pe proiecte pe termen scurt.
„Este clar că sprijinul acordat de UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest nu a reușit să
aducă schimbări profunde”, a declarat domnul Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene
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responsabil de raport. „Progresele modeste înregistrate în ultimii 20 de ani amenință
sustenabilitatea de ansamblu a sprijinului acordat de UE în cadrul procesului de aderare.
Reformele constante își pierd într-un final credibilitatea dacă nu produc rezultate concrete.”
Dacă acțiunile UE par să fi contribuit la reforme, acest lucru se explică prin faptul că rapoartele
tind să se axeze pe realizări cantitative și nu se concentrează suficient asupra rezultatelor efective
ale reformelor. Evaluările realizate de către auditorii UE cu privire la performanță arată o imagine
foarte diferită. Ele sugerează că progresul privind situația supremației legii în regiune a fost în
general mai degrabă limitat și că sustenabilitatea s-a dovedit a fi greu de atins. În pofida
deceniilor de sprijin politic și de asistență financiară din partea UE, în multe țări din Balcanii de
Vest persistă probleme fundamentale. Acestea includ probleme legate de independența justiției,
de lupta împotriva corupției (care rămâne generalizată) și de libertatea de exprimare.
Auditorii recomandă Comisiei Europene să consolideze mecanismul de promovare a reformelor
privind supremația legii, să crească sprijinul pentru organizațiile societății civile și pentru canale
mediatice independente, să lege mai îndeaproape finanțarea de realizarea de progrese privind
supremația legii și să îmbunătățească monitorizarea proiectelor și raportarea cu privire la
acestea.

Informații de fond
Denumirea „Kosovo” nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu
RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovoului.
Raportul special nr. 01/2022 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sprijinul UE pentru
supremația legii în Balcanii de Vest: în pofida eforturilor, persistă probleme fundamentale”, este
disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
Curtea a publicat în septembrie anul trecut un raport referitor la acțiunile UE vizând combaterea
marii corupții în Ucraina.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.
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