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Persbericht 
Luxemburg, 10 januari 2022 

EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke 
Balkan heeft weinig effect gehad op 
fundamentele hervormingen 
Volgens een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) heeft het optreden van de EU 
weinig effect gehad op de bevordering van fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in 
de Westelijke Balkan. In de regio hebben enkele technische en operationele hervormingen 
plaatsgevonden. Maar in een context van onvoldoende politieke wil en gebrek aan 
betrokkenheid was de EU-steun volgens de auditors verre van toereikend voor de aanpak van 
aanhoudende problemen op gebieden als de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de 
machtsconcentratie, politieke inmenging en corruptie. 

Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië zijn kandidaat-lidstaten en Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten. Deze landen worden echter allemaal 
nog steeds geconfronteerd met kwesties inzake de rechtsstaat en de grondrechten. De EU spant 
zich al meer dan twee decennia in om hen te helpen bij de uitvoering van hun 
hervormingsagenda. De bijstand van de EU is opgebouwd rond twee onderling samenhangende 
acties: financiële steun (ten bedrage van ongeveer 700 miljoen EUR tussen 2014 en 2020) en 
politieke dialoog. In het verslag van de ERK wordt getracht vast te stellen of deze aan hun doel 
beantwoordden. 

De EU-prioriteiten voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan zijn duidelijk en over het algemeen 
vertaald in specifieke maatregelen in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun. De 
auditors concluderen echter dat de belangrijkste risico’s voor het duurzame effect van het EU-
optreden nog steeds onvoldoende worden beperkt. Er zijn te weinig maatregelen om de zwakke 
administratieve capaciteit en politieke wil — die beide essentieel zijn — aan te pakken, en ze zijn 
vaak ondoeltreffend. Daarnaast wijzen de auditors op de inconsistente toepassing van de 
voorwaarden voor projectfinanciering en -uitvoering. Ook heeft de EU te weinig gebruikgemaakt 
van de mogelijkheid om bijstand op te schorten indien een begunstigde de grondbeginselen van 
democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten niet in acht neemt. Tot slot 
merken de auditors op dat de EU-steun aan het maatschappelijk middenveld ontoereikend is om 
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te voorzien in de behoeften van de sector en dat deze meestal op kortetermijnprojecten is 
gebaseerd. 

“De EU is er met haar steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan duidelijk niet in geslaagd 
grote veranderingen teweeg te brengen”, aldus Juhan Parts, het lid van de Europese Rekenkamer 
dat verantwoordelijk is voor het verslag. “De bescheiden vooruitgang die de afgelopen twintig 
jaar is geboekt, vormt een bedreiging voor de algehele duurzaamheid van de EU-steun die in het 
kader van het toetredingsproces werd verleend. Als voortdurende hervormingen geen tastbare 
resultaten opleveren, gaat dat ten koste van de geloofwaardigheid.” 

Als het EU-optreden al tot hervormingen lijkt te hebben bijgedragen, komt dat doordat verslagen 
meestal zijn gericht op kwantitatieve output en niet genoeg op wat er daadwerkelijk met de 
hervormingen is bereikt. In de door de EU-auditeurs uitgevoerde prestatiebeoordelingen wordt 
echter een heel ander beeld geschetst. Hieruit komt naar voren dat de vooruitgang op het gebied 
van de rechtsstaat in de regio over het algemeen vrij beperkt was en dat duurzaamheid moeilijk 
bleek te verwezenlijken. Ondanks tientallen jaren van politieke steun en financiële bijstand vanuit 
de EU blijven er in veel landen van de Westelijke Balkan fundamentele problemen bestaan. Het 
betreft onder meer problemen rond de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de strijd 
tegen corruptie (die wijdverbreid blijft) en de vrijheid van meningsuiting.  

De auditors bevelen de Europese Commissie aan het mechanisme ter bevordering van 
hervormingen van de rechtsstaat te versterken, meer steun te verlenen aan maatschappelijke 
organisaties en onafhankelijke mediabronnen, de financiering sterker te koppelen aan 
vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat, en de verslaglegging en monitoring van projecten 
te verbeteren.  

 

Achtergrondinformatie  

De benaming “Kosovo” laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in 
overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het 
Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

Speciaal verslag nr. 01/2022, “EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan: ondanks 
inspanningen nog steeds fundamentele problemen” is beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 

In september vorig jaar publiceerde de ERK een verslag over maatregelen van de EU ter 
bestrijding van grootschalige corruptie in Oekraïne. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsook aan andere belanghebbende partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
de sector en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen in de verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
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