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O Tribunal examina o apoio da UE 
ao Estado de direito nos Balcãs 
Ocidentais 
O Tribunal de Contas Europeu está a avaliar a eficácia das medidas da UE de apoio ao Estado de 
direito (um requisito para a adesão) nos Balcãs Ocidentais. A auditoria abrange quatro países 
candidatos (Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro e Sérvia) e dois potenciais candidatos 
(Bósnia-Herzegovina e Kosovo).  

O Estado de direito é um valor europeu fundamental. Embora não tenha sido objeto de uma 
definição formal a nível da UE, entende-se geralmente que abrange seis princípios: igualdade 
perante a lei, certeza jurídica, separação de poderes, tribunais independentes e imparciais, 
procedimentos legislativos transparentes e democráticos e controlo jurisdicional eficaz. O reforço 
do Estado de direito está, assim, intrinsecamente ligado à luta contra a corrupção. É também 
uma condição fundamental para o crescimento económico. 

Para aderir à UE, os países candidatos devem dar provas da sua capacidade de cumprir as 
obrigações daí decorrentes, tal como definidas nos "critérios de Copenhaga" de 1993. O primeiro 
destes critérios diz respeito à existência de instituições maduras e estáveis, que garantam a 
democracia, o Estado de direito, os direitos do Homem e o respeito e a proteção das minorias. 
Por conseguinte, a rapidez das negociações de adesão depende em grande medida dos 
progressos verificados neste domínio. 

"O Estado de direito é um pré-requisito não-negociável para a adesão à UE. Contudo, os países 
dos Balcãs Ocidentais ainda enfrentam problemas ligados à corrupção e ao funcionamento das 
suas instituições, que dificultam a sua adesão à UE", afirma Juhan Parts, o Membro do Tribunal 
de Contas Europeu responsável pela auditoria. "A auditoria do Tribunal analisará se a UE 
efetivamente os ajuda a alcançar progressos nestas áreas, de modo que a breve trecho possam 
estar em vias de aderir à União." 

https://www.eca.europa.eu/
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As relações da UE com os países dos Balcãs Ocidentais desenrolam-se no âmbito do chamado 
"processo de estabilização e de associação", sendo prestado apoio ao Estado de direito 
principalmente através do diálogo político, mas também de assistência financeira e técnica para 
ajudar a executar as reformas necessárias. Globalmente, para o período de 2014-2020, a UE 
afetou cerca de 700 milhões de euros aos Balcãs Ocidentais para apoiar o Estado de direito e os 
direitos fundamentais, o que representa 16% da assistência bilateral da UE a estes países. 

A auditoria, que se iniciou recentemente, tem por objetivo determinar a eficácia destas medidas 
no reforço do Estado de direito nos Balcãs Ocidentais. Em especial, o Tribunal examina se o apoio 
da UE ao Estado de direito: 

o foi concebido de forma adequada; 
o foi bem utilizado para dar resposta aos principais problemas assinalados; 
o resultou em melhorias concretas e sustentáveis, em conformidade com os padrões da 

UE. 

Informações de base  

A antevisão da auditoria hoje publicada apresenta informações sobre uma tarefa de auditoria em 
curso relativa ao reforço do Estado de direito nos Balcãs Ocidentais (a auditoria não abrange a 
Turquia, o quinto país candidato oficial à adesão). A conclusão da auditoria está prevista para 
finais de 2021. As antevisões de auditoria baseiam-se nos trabalhos preparatórios realizados 
antes do início da auditoria. Não devem ser consideradas como observações, conclusões ou 
recomendações de auditoria. O texto integral do documento está disponível em inglês no sítio 
Internet do Tribunal (www.eca.europa.eu). 

Entretanto, o TCE está também a realizar uma auditoria sobre o apoio da UE à luta contra a 
grande corrupção na Ucrânia. 

Contactos de imprensa para a presente antevisão 

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