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EU:s revisorer granskar EU:s stöd 
för att stärka rättsstatsprincipen i 
västra Balkan 
Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en bedömning av ändamålsenligheten i EU:s 
åtgärder för att stödja rättsstatsprincipen – ett krav för anslutning – i västra Balkan. Revisionen 
omfattar fyra kandidatländer (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien) och två 
potentiella kandidatländer (Bosnien och Hercegovina och Kosovo).  

Rättsstatlighet är ett grundläggande europeiskt värde. Det finns ingen formell EU-definition, men 
begreppet anses i allmänhet omfatta följande sex principer: likhet inför lagen, rättssäkerhet, 
maktfördelning, oberoende och opartiska domstolar, öppna och demokratiska 
lagstiftningsförfaranden och effektiv rättslig prövning. Att stärka rättsstaten är därför nära 
förbundet med att bekämpa korruption. Det är också en viktig förutsättning för ekonomisk 
tillväxt. 

För att gå med i EU måste kandidatländerna visa att de kan uppfylla de skyldigheter som följer av 
ett EU-medlemskap och som anges i ”Köpenhamnskriterierna” från 1993. Det första kriteriet är 
att landet måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 
rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter. Hur fort anslutningsförhandlingarna går 
beror alltså i hög grad på vilka framsteg som görs på det här området. 

”Rättsstatsprincipen är ett icke förhandlingsbart krav för EU-medlemskap. Men länderna i västra 
Balkan har fortfarande problem med korruption och hur deras offentliga institutioner fungerar, 
vilket hindrar deras anslutning till EU”, sade Juhan Parts, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi kommer att granska huruvida EU verkligen 
hjälper dem att nå framsteg på de här områdena, så att de snart kan vara på väg att ansluta sig 
till unionen.” 
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EU:s förbindelser med länderna i västra Balkan utövas inom det som kallas ”stabiliserings- och 
associeringsprocessen”. EU stöder rättsstaten främst genom politisk dialog, men också genom att 
bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd för att genomföra nödvändiga reformer. För perioden 
2014–2020 anslog EU totalt cirka 700 miljoner euro till västra Balkan för att stödja 
rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, vilket utgör 16 % av EU:s bilaterala stöd till 
dessa länder. 

Syftet med revisionen, som just har inletts, är att avgöra hur ändamålsenliga dessa åtgärder har 
varit för att stärka rättsstatsprincipen i västra Balkan. Framför allt undersöker revisorerna om 
EU:s stöd för rättsstatsprincipen 
o var lämpligt utformat, 
o användes på ett bra sätt för att angripa viktiga problem som identifierats, 
o resulterade i konkreta och hållbara förbättringar i enlighet med EU:s normer. 

 

Bakgrundsinformation  

Den förhandsbeskrivning av en revision som offentliggörs i dag ger information om en pågående 
granskningsuppgift om stärkandet av rättsstatsprincipen i västra Balkan (revisionen omfattar inte 
Turkiet som är det femte officiella kandidatlandet). Revisionen ska enligt planerna vara klar mot 
slutet av 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts 
innan revisionen inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller 
rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu). 

Samtidigt arbetar revisionsrätten också med en granskning av EU:s stöd till kampen mot 
storskalig korruption i Ukraina.  
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