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Οι ελεγκτές εξετάζουν τη στήριξη
της ΕΕ για το κράτος δικαίου στα
Δυτικά Βαλκάνια
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί επί του παρόντος την αποτελεσματικότητα των
μέτρων της ΕΕ για τη στήριξη του κράτους δικαίου, μιας από τις απαιτήσεις προσχώρησης, στα
Δυτικά Βαλκάνια. Ο έλεγχος καλύπτει τέσσερις υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βόρεια
Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία) και δύο δυνάμει υποψήφιες χώρες (ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο).
Το κράτος δικαίου συνιστά θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία. Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημος
ορισμός σε επίπεδο ΕΕ, θεωρείται, γενικώς, ότι περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι αρχές: ισότητα
ενώπιον του νόμου, ασφάλεια δικαίου, διάκριση των εξουσιών, ανεξάρτητα και αμερόληπτα
δικαστήρια, διαφανείς και δημοκρατικές νομοθετικές διαδικασίες και αποτελεσματικός
δικαστικός έλεγχος. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση για την οικονομική
ανάπτυξη.
Για να προσχωρήσουν στην ΕΕ, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους
να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, όπως
ορίζεται στα «κριτήρια της Κοπεγχάγης» του 1993. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά αφορά την
ύπαρξη αναπτυγμένων, σταθερών θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Επομένως, η
ταχύτητα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που
σημειώνεται στον τομέα αυτό.
«Το κράτος δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ.
Ωστόσο, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα
σχετικά με τη διαφθορά και τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων θεσμών τους, τα οποία
παρακωλύουν την προσχώρησή τους στην ΕΕ», δήλωσε ο Juhan Parts, Μέλος του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Ο έλεγχός μας θα εξετάσει κατά πόσον η
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του σχετικού δελτίου ελέγχου του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο eca.europa.eu.
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ΕΕ βοηθά αυτές τις χώρες πραγματικά ώστε να σημειώσουν πρόοδο στους τομείς αυτούς και να
μπορέσουν σύντομα να προχωρήσουν προς την ένταξή τους στην Ένωση.»
Οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αναπτύσσονται στο πλαίσιο της
λεγόμενης «Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Παρέχει στήριξη για το κράτος δικαίου
κυρίως μέσω του πολιτικού διαλόγου, καθώς και με τη χορήγηση οικονομικής και τεχνικής
βοήθειας για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Συνολικά, για την περίοδο
2014-2020, η ΕΕ διέθεσε στα Δυτικά Βαλκάνια περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ποσό που αντιστοιχεί στο 16 % της
διμερούς βοήθειας της ΕΕ προς τις χώρες αυτές.
Στόχος του ελέγχου, ο οποίος μόλις δρομολογήθηκε, είναι να προσδιοριστεί πόσο
αποτελεσματικά ήταν τα εν λόγω μέτρα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στα Δυτικά
Βαλκάνια. Ειδικότερα, οι ελεγκτές εξετάζουν κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ για το κράτος δικαίου:
o σχεδιάστηκε κατάλληλα·
o χρησιμοποιήθηκε σωστά για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων που είχαν
εντοπιστεί·και
o οδήγησε σε συγκεκριμένες και βιώσιμες βελτιώσεις, σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα.
Γενικές πληροφορίες
Το δελτίο ελέγχου, που δημοσιεύθηκε σήμερα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα εν εξελίξει
ελεγκτικό έργο για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια (ο έλεγχος δεν
καλύπτει την Τουρκία, την πέμπτη επίσημη υποψήφια χώρα). Ο σχετικός έλεγχος αναμένεται να
ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2021. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις προπαρασκευαστικές
εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρούνται ως
παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου ελέγχου
διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.
Εν τω μεταξύ, το ΕΕΣ διενεργεί επίσης έλεγχο σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την
καταπολέμηση της μείζονος διαφθοράς στην Ουκρανία.
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