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EU-revisorerne undersøger EU's
støtte til retsstaten på Vestbalkan
Den Europæiske Revisionsret vurderer i øjeblikket effektiviteten af EU's foranstaltninger til
støtte for retsstaten - et tiltrædelseskrav - på Vestbalkan. Revisionen omfatter fire
kandidatlande (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro og Serbien) og to potentielle
kandidatlande (Bosnien-Hercegovina og Kosovo).
Retsstaten er en grundlæggende europæisk værdi. Der findes ikke en formel EU-definition, men
der er almindelig enighed om, at retsstaten inkluderer følgende seks principper: lighed for loven,
retssikkerhed, magtens tredeling, uafhængige og upartiske domstole, gennemsigtige og
demokratiske lovgivningsprocedurer og effektiv domstolskontrol. En styrkelse af retsstaten er
derfor uløseligt forbundet med bekæmpelsen af korruption. Den er også en væsentlig
forudsætning for økonomisk vækst.
Kandidatlande skal for at tiltræde EU vise, at de er i stand til at opfylde de forpligtelser, som EUmedlemskabet indebærer ifølge "Københavnskriterierne" fra 1993. Det første af disse kriterier
vedrører eksistensen af udviklede, stabile institutioner, der garanterer demokrati,
retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal. Hvor hurtigt
tiltrædelsesforhandlingerne gennemføres, afhænger derfor i høj grad af, hvilke fremskridt der
gøres på dette område.
"Retsstaten er en forudsætning for EU-medlemskab, og der kan under ingen omstændigheder
forhandles om den. De vestlige Balkanlande har imidlertid stadig problemer med korruption og
med den måde, hvorpå deres offentlige institutioner fungerer, hvilket hindrer deres tiltrædelse af
EU," siger Juhan Parts, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
revisionen. "Vores revision vil undersøge, om EU reelt hjælper dem til at gøre fremskridt på disse
områder, således at de snart vil være på vej til at tiltræde Unionen."
EU's forbindelser med de vestlige Balkanlande finder sted inden for rammerne af den såkaldte
"stabiliserings- og associeringsproces". EU yder hovedsagelig støtte til retsstaten via politisk
dialog og ved at yde økonomisk og teknisk bistand med henblik på at hjælpe med at gennemføre
de nødvendige reformer. I perioden 2014-2020 afsatte EU ca. 700 millioner euro i alt til de
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vestlige Balkanlande til støtte for retsstaten og grundlæggende rettigheder, hvilket var 16 % af
EU's bilaterale bistand til disse lande.
Formålet med denne revision, som netop er begyndt, er at fastlægge, hvor effektive de
finansierede foranstaltninger har været med hensyn til at styrke retsstaten på Vestbalkan.
Revisorerne ser især på, om EU's støtte til retsstaten:
o var hensigtsmæssigt udformet
o blev anvendt på en god måde til at adressere de identificerede centrale problemer
o resulterede i konkrete og holdbare forbedringer i overensstemmelse med EU's standarder.
Baggrundsoplysninger
Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende
revisionsopgave vedrørende styrkelsen af retsstaten på Vestbalkan (revisionen omfatter ikke
Tyrkiet, det femte officielle kandidatland). Revisionen forventes afsluttet ved udgangen af 2021.
Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det forberedende arbejde, der er udført
før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger,
konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på Revisionsrettens
websted (eca.europa.eu).
Samtidig udfører Revisionsretten også en revision vedrørende EU's støtte til bekæmpelse af grov
korruption i Ukraine.
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