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Audítori kontrolujú podporu 
právneho štátu na západnom 
Balkáne zo strany EÚ 
Európsky dvor audítorov v súčasnosti posudzuje účinnosť opatrení EÚ na podporu právneho 
štátu – požiadavku na pristúpenie – na západnom Balkáne. Audit sa týka štyroch kandidátskych 
krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko) a dvoch potenciálnych 
kandidátskych krajín (Bosna a Hercegovina a Kosovo).  

Právny štát je základnou európskou hodnotou. Hoci neexistuje oficiálna definícia EÚ, 
vo všeobecnosti sa chápe tak, že zahŕňa týchto šesť zásad: rovnosť pred zákonom, právna istota, 
deľba moci, nezávislé a nestranné súdy, transparentné a demokratické legislatívne postupy 
a účinné súdne preskúmanie. Posilnenie právneho štátu je preto neoddeliteľne spojené s bojom 
proti korupcii. Je tiež kľúčovou podmienkou hospodárskeho rastu. 

Na to, aby kandidátske krajiny mohli vstúpiť do EÚ, musia preukázať svoju schopnosť prevziať 
záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, ako sa uvádza v „kodanských kritériách“ z roku 1993. Prvé 
z týchto kritérií sa týka existencie rozvinutých, stabilných inštitúcií zaručujúcich demokraciu, 
právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín. Rýchlosť prístupových rokovaní teda 
vo veľkej miere závisí od pokroku dosiahnutého v tejto oblasti. 

„Právny štát je nespochybniteľným predpokladom členstva v EÚ. Krajiny západného Balkánu však 
stále čelia problémom týkajúcim sa korupcie a fungovania ich verejných inštitúcií, čo bráni ich 
pristúpeniu k EÚ“, uviedol Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento 
audit. „V rámci nášho auditu sa preskúma, či im EÚ skutočne pomáha dosiahnuť pokrok v týchto 
oblastiach, aby mohli čoskoro vstúpiť do Únie.“ 

Vzťahy EÚ s krajinami západného Balkánu sa uskutočňujú v rámci tzv. procesu stabilizácie 
a pridruženia. Poskytuje podporu právneho štátu najmä prostredníctvom politického dialógu, ako 
aj poskytovaním finančnej a technickej pomoci na pomoc pri vykonávaní potrebných reforiem. 
Celkovo EÚ na obdobie 2014 – 2020 vyčlenila pre krajiny západného Balkánu približne 700 mil. 
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EUR na podporu právneho štátu a základných práv, čo predstavuje 16 % bilaterálnej pomoci EÚ 
týmto krajinám. 

Cieľom tohto auditu, ktorý sa práve začal, je určiť, nakoľko účinné boli tieto opatrenia 
pri posilňovaní právneho štátu západného Balkánu. Audítori skúmajú najmä to, či podpora 
právneho štátu zo strany EÚ: 

o bola náležite navrhnutá, 
o bola dobre využitá na riešenie identifikovaných kľúčových problémov, 
o viedla ku konkrétnym a udržateľným zlepšeniam v súlade s normami EÚ. 

Základné informácie  

Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o práve 
vykonávanej audítorskej úlohe týkajúcej sa posilňovania právneho štátu na západnom Balkáne 
(audit sa nevzťahuje na Turecko, piatu oficiálnu kandidátsku krajinu). Audit sa má podľa plánu 
dokončiť koncom roka 2021. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci 
vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery 
ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine 
na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 

EDA súčasne vykonáva aj audit podpory EÚ na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

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