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Auditoři prověřují podporu EU 
určenou na boj proti velké korupci 
na Ukrajině 
Ukrajina je jednou z největších a nejvýznamnějších zemí na hranici s EU a jako taková je jedním 
z hlavních příjemců podpory v rámci evropské politiky sousedství. Rozšířená korupce ohrožuje 
hospodářský růst země a její sociální rozvoj, a proto bude Evropský účetní dvůr posuzovat 
účinnost opatření EU proti velké korupci na Ukrajině. 

Ukrajina je součástí evropské politiky sousedství od roku 2003 a dohodu o přidružení konečně 
uzavřela před šesti lety po majdanské revoluci. Od roku 2014 poskytla Evropská komise Ukrajině 
přibližně 15 miliard EUR a je jejím největším dárcem. Hlavním cílem EU je podporovat reformní 
úsilí země na cestě k hospodářské integraci a těsnějšímu politickému přidružení. Klíčovým 
činitelem při dosahování těchto cílů je boj proti korupci. 

Ukrajinu charakterizují nízká míra dodržování zásad právního státu a velmi vysoká míra korupce. 
Ty se spolu s chudobou a válkou obecně označují za její hlavní problémy. Index vnímání korupce 
organizace Transparency International z roku 2019 řadí Ukrajinu na 120. místo ze 180 zemí. Ještě 
více znepokojující je skutečnost, že Ukrajina trpí velkou korupcí a vlivem oligarchie, což silně brzdí 
její hospodářský rozvoj. Ukrajinská oligarchie svírá také soudnictví a vládu, a brání tak jakémukoli 
demokratickému rozvoji.  

„Velká korupce a privatizace veřejného zájmu („state capture“) jsou na Ukrajině stále 
všudypřítomné a systémové a žádná skutečná změna nemůže nastat, pokud nebudou důsledně 
řešeny,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Juhan Parts. „S ohledem na 
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skutečnost, že Ukrajina je jednou z našich nejvýznamnějších sousedních partnerských zemí, 
budeme při auditu hodnotit zejména účinnost a výsledky podpory a opatření EU.“ 

V dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou se právní stát i boj proti korupci považují za klíčové 
priority v podpoře demokratického, hospodářského a sociálního rozvoje země. EU navíc pro svůj 
program makrofinanční pomoci a rozpočtové podpory a také pro liberalizaci vízového režimu 
stanovila podmínky, které vyžadují opatření v oblasti prevence korupce a boje proti ní. 

Auditoři budou důkladně prověřovat, zda podpora EU pro Ukrajinu účinně napomáhala v boji 
proti velké korupci. Zejména budou zkoumat, zda: 

o Evropská komise navrhla vhodná opatření,  
o podpora EU přinesla v boji proti velké korupci očekávané výsledky. 

 

 

Poznámka pro redaktory  

Transparency International definuje velkou korupci jako „zneužívání pravomocí na vysoké úrovni, 
které přináší prospěch několika málo osobám na úkor mnoha a působí závažné a rozsáhlé škody 
jednotlivcům i společnosti“. 

Právní stát vyžaduje systém určitých a předvídatelných zákonů a v právním státě mají všichni od 
všech subjektů rozhodování zaručeno důstojné, rovné a rozumné zacházení v souladu s právem a 
mají možnost rozhodnutí zpochybnit před nezávislým a nestranným soudem ve spravedlivém 
procesu. Jako jedna z hodnot, na nichž byla EU založena, představuje právní stát vůdčí zásadu 
v její zahraniční politice. 

Dnes zveřejněná zpráva o připravovaném auditu poskytuje informace o probíhajícím auditním 
úkolu, který se týká podpory EU v boji proti korupci na Ukrajině. Předpokládáme, že audit bude 
dokončen do poloviny roku 2021. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací 
provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo 
doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na internetové 
stránce eca.europa.eu. 

Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde. 

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
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