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Kontrolerzy badają unijne 
wsparcie na rzecz praworządności 
na Bałkanach Zachodnich 
Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenia obecnie skuteczność działań podjętych przez UE na 
rzecz praworządności – warunkującej przystąpienie do UE – na Bałkanach Zachodnich. 
Kontrola obejmuje cztery państwa kandydujące (Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę 
i Serbię) oraz dwa kraje potencjalnie kandydujące (Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo).  

Praworządność jest podstawową wartością europejską. Mimo że nie istnieje formalna unijna 
definicja praworządności, przyjmuje się powszechnie, że składa się na nią sześć następujących 
zasad: równość wobec prawa, pewność prawa, podział władzy, niezawisłość i bezstronność 
sądownictwa, przejrzysty i demokratyczny proces stanowienia prawa oraz skuteczna kontrola 
sądowa. Umacnianie praworządności jest zatem nieodłącznie powiązane z walką z korupcją. 
Stanowi ona także kluczowy warunek wzrostu gospodarczego. 

Aby stać się członkami UE, państwa kandydujące muszą wykazać się gotowością do wzięcia na 
siebie obowiązków wynikających z członkostwa w UE, określonych w 1993 r. w ramach tzw. 
kryteriów kopenhaskich. Pierwsze z tych kryteriów dotyczy istnienia silnych instytucji 
gwarantujących stabilną demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka oraz 
poszanowanie i ochronę mniejszości. Tempo negocjacji akcesyjnych zależy w związku z tym 
w dużym stopniu od postępów dokonanych w tym obszarze. 

– Praworządność jest nieodzownym warunkiem przystąpienia do UE. Kraje Bałkanów Zachodnich 
wciąż jednak borykają się z problemami dotyczącymi korupcji i sposobu funkcjonowania 
instytucji publicznych, co stanowi przeszkodę w ich przystąpieniu do UE – oświadczył Juhan 
Parts, członek Trybunał odpowiedzialny za kontrolę. – W ramach kontroli Trybunał zbada, czy 
UE zapewnia im wymierne wsparcie pozwalające osiągnąć postępy na tym polu, tak aby mogły 
znaleźć się na dobrej drodze do członkostwa w Unii. 

https://www.eca.europa.eu/
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Ramy stosunków UE z krajami Bałkanów Zachodnich określa mechanizm zwany „procesem 
stabilizacji i stowarzyszenia”. Zapewnia on wsparcie na rzecz praworządności głównie za pomocą 
dialogu politycznego, a także przyznawania pomocy finansowej technicznej na rzecz wdrażania 
niezbędnych reform. Łącznie UE przydzieliła około 700 mln euro na wsparcie praworządności 
i praw podstawowych na Bałkanach Zachodnich na okres programowania 2014–2020, co 
stanowi około 16% pomocy dwustronnej UE dla tych państw. 

Celem właśnie rozpoczętej kontroli jest określenie, na ile skuteczne w umacnianiu 
praworządności na Bałkanach Zachodnich okazały się te działania. W szczególności kontrolerzy 
sprawdzają, czy unijne wsparcie na rzecz praworządności: 

o zostało właściwie zaprojektowane, 
o zostało odpowiednio wykorzystane w celu zaradzenia głównym rozpoznanym 

problemom, 
o zaowocowało konkretnymi i trwałymi osiągnięciami, zgodnymi ze standardami UE. 

Informacje ogólne  

Opublikowane dziś wprowadzenie do kontroli zawiera informacje na temat będącego obecnie 
w toku zadania kontrolnego, które dotyczy umacniania praworządności na Bałkanach 
Zachodnich (kontrola nie obejmuje Turcji, piątego kraju oficjalnie kandydującego do UE). 
Kontrola ma zostać ukończona pod koniec 2021 r. Wprowadzenia do kontroli opierają się na 
wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie 
zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny jest 
w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 

Równocześnie Trybunał prowadzi też kontrolę dotyczącą wsparcia UE przeznaczonego na walkę 
z korupcją na Ukrainie. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 47502 / tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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