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Съобщение за пресата 
Люксембург, 27 август 2020 г. 

Одиторите проверяват 
подкрепата от ЕС за борба 
с корупцията на високо равнище 
в Украйна 
Украйна е една от най-големите и значими съседни на ЕС държави и поради това — 
и един от основните бенефициенти на политиката на съседство на ЕС. Предвид 
широкоразпространената корупция, която заплашва икономическия растеж 
и социалното развитие на страната, Европейската сметна палата ще разгледа 
ефективността на действията на ЕС за преодоляване на корупцията на високо равнище 
в Украйна. 

Украйна е част от Европейската политика на съседство от 2003 г. и преди шест години 
сключи споразумение за асоцииране след революцията от площад „Майдан“. 
Европейската комисия е заделила общо около 15 млрд. евро от 2014 г. насам, което я 
прави най-големият донор на средства за Украйна. Основната цел на ЕС е да подкрепи 
програмата за реформи на страната, насочена към икономическа интеграция и по-тясно 
политическо сътрудничество. Борбата срещу корупцията има ключово значение за 
постигането на тези цели. 

В Украйна се наблюдава ниска степен на спазване на принципите на правовата държава 
и много високо ниво на корупция. Тези два елемента често се посочват като част от най-
големите ѝ проблеми, заедно с бедността и войната. Индексът за възприятие на 
корупцията за 2019 г. на организацията Transparency International поставя Украйна на 120-
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то място от 180 държави. Още по-тревожен е фактът, че Украйна е засегната от корупция 
на високо равнище и от влиянието на олигархия, което сериозно затруднява 
икономическото ѝ развитие. Доминацията на олигархията в страната засяга също 
съдебната власт и правителството, което пречи на всякакви демократични промени.  

„Корупцията на високо равнище и обсебването на държавата от частни интереси 
остават широкоразпространени и системни в Украйна. Никакви реални промени не 
могат да бъдат постигнати, без да се предприемат задълбочени мерки за борба 
с това“, заяви Юхан Партс, членът на ЕСП, който отговаря за одита. „Като се има 
предвид, че Украйна е една от най-големите ни съседни партньорски държави, одитът 
ще разгледа по-специално ефикасността и резултатите на мерките и подкрепата от 
ЕС.“ 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна определя както върховенството на 
закона, така и борбата срещу корупцията като основни приоритети в подкрепата на 
демократичното, икономическото и социалното развитие на страната. Освен това, по 
отношение на програмите си за макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа, както и за 
либерализирането на визовия режим, ЕС е определил условия, които изискват 
предприемане на мерки за предотвратяване и борба с корупцията. 

Одиторите ще разгледат подробно дали подкрепата от ЕС за Украйна е била ефективна 
в борбата с корупцията на високо равнище. По-специално те ще проверят дали: 

o Европейската комисия е разработила подходящи мерки;  
o подкрепата от ЕС е довела до очакваните резултати в борбата с корупцията на 

високо равнище. 

 

 

Бележка към редакторите:  

Transparency International определя корупцията на високо равнище като злоупотреба 
с власт на високо ниво, която облагодетелства малцина за сметка на мнозинството 
и причинява сериозни и широкоразпространени вреди на отделните лица и на обществото 
като цяло. 

Принципите на правовата държава изискват наличието на система от сигурни 
и предвидими законодателни норми, в която всеки има право на достойно, равностойно 
и рационално отношение от страна на лицата, вземащи решения, в съответствие със 
закона, както и възможност да обжалва решенията им пред независим и безпристрастен 
съд чрез справедливи процедури. Това е основополагаща ценност на ЕС и ръководещ 
принцип на външната политика на Съюза. 

В публикувания днес документ за представяне на текущ одит се предоставя информация 
за текуща одитна задача относно подкрепата от ЕС за борбата срещу корупцията на високо 
равнище в Украйна. Очаква се одитът да бъде завършен до средата на 2021 г. Документите 
за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, извършена преди 
началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения 
или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на одита е публикуван на 
английски език на www.eca.europa.eu. 
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Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на 
пандемията от COVID-19. 

Лице за контакт с медиите за тази публикация 

Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502 
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