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Curtea de Conturi Europeană 
examinează sprijinul acordat de 
UE pentru statul de drept în 
Balcanii de Vest 
Curtea de Conturi Europeană evaluează în prezent eficacitatea măsurilor luate de UE pentru 
a sprijini statul de drept – o cerință pentru aderare – în Balcanii de Vest. Auditul vizează patru 
țări candidate (Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia) și două țări potențial 
candidate (Bosnia și Herțegovina și Kosovo).  

Statul de drept este una dintre valorile europene fundamentale. Deși nu există nicio definiție 
oficială la nivelul UE, se consideră, în general, că acest concept include următoarele șase principii: 
egalitate în fața legii, securitate juridică, separarea puterilor, instanțe independente și imparțiale, 
proces legislativ transparent și democratic și control jurisdicțional eficace. Consolidarea statului 
de drept este, prin urmare, legată în mod intrinsec de lupta împotriva corupției și reprezintă, 
totodată, o condiție esențială pentru creșterea economică. 

Pentru a adera la UE, țările candidate trebuie să demonstreze capacitatea de a-și asuma 
obligațiile care decurg din statutul de membru al UE, astfel cum sunt prevăzute în „criteriile de la 
Copenhaga” din 1993. Primul dintre aceste criterii se referă la existența unor instituții stabile și 
suficient de bine dezvoltate care să garanteze democrația, statul de drept, drepturile omului și 
respectarea și protecția minorităților. Astfel, viteza negocierilor de aderare depinde în mare 
măsură de progresele înregistrate în acest domeniu. 

„Statul de drept este o condiție prealabilă non-negociabilă pentru aderarea la UE. Țările din 
Balcanii de Vest continuă însă să se confrunte cu probleme legate de corupție și de modul în care 
funcționează instituțiile lor publice, ceea ce constituie un obstacol în calea aderării la UE”, 
a declarat domnul Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. 

https://www.eca.europa.eu/
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„În cadrul auditului, vom examina dacă UE ajută cu adevărat aceste țări să realizeze progrese în 
domeniile respective, astfel încât ele să fie în curând pe drumul cel bun către aderarea la Uniune.” 

Relațiile UE cu țările din Balcanii de Vest se desfășoară în cadrul așa-numitului „proces de 
stabilizare și de asociere”. Acesta oferă sprijin pentru statul de drept în principal prin dialog 
politic, precum și prin acordarea de asistență financiară și tehnică pentru a ajuta la punerea în 
aplicare a reformelor necesare. În total, pentru perioada 2014-2020, UE a alocat aproximativ 
700 de milioane de euro țărilor din Balcanii de Vest pentru a sprijini statul de drept și drepturile 
fundamentale, cuantum care reprezintă 16 % din asistența bilaterală pe care UE o acordă acestor 
țări. 

Auditul, care abia a demarat, are drept obiectiv să determine cât de eficace au fost aceste măsuri 
în ceea ce privește consolidarea statului de drept în Balcanii de Vest. În special, Curtea 
examinează dacă sprijinul oferit de UE pentru statul de drept: 

o a fost bine conceput; 
o a fost utilizat în mod adecvat pentru a remedia principalele probleme identificate; 
o a dus la îmbunătățiri concrete și durabile, în conformitate cu standardele UE. 

Informații generale  

Analiza preliminară de audit publicată astăzi furnizează informații cu privire la o activitate de 
audit în curs referitoare la consolidarea statului de drept în Balcanii de Vest (auditul nu acoperă 
Turcia, cea de a cincea țară candidată oficial). Se preconizează că acest audit va fi finalizat spre 
sfârșitul anului 2021. Analizele preliminare de audit se bazează pe activități pregătitoare 
întreprinse înainte de începerea unui audit și nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau 
recomandări de audit. Textul integral al analizei preliminare este disponibil în limba engleză pe 
site-ul web al Curții, la adresa eca.europa.eu. 

Între timp, Curtea efectuează un audit și cu privire la sprijinul acordat de UE pentru combaterea 
corupției la nivel înalt în Ucraina.  
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