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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 27. august 2020 

EU-revisorerne undersøger EU's 
støtte til bekæmpelse af grov 
korruption i Ukraine 
Ukraine er et af de største og vigtigste lande, der grænser op til EU, og er i den egenskab en af 
de største støttemodtagere inden for EU's naboskabspolitik. I lyset af den udbredte korruption, 
der truer landets økonomiske vækst og sociale udvikling, vil Den Europæiske Revisionsret 
vurdere effektiviteten af EU's indsats for at bekæmpe grov korruption i Ukraine. 

Ukraine har været en del af den europæiske naboskabspolitik siden 2003 og undertegnede 
formelt en associeringsaftale for seks år siden efter "Maidan-revolutionen". Samlet set har 
Europa-Kommissionen afsat ca. 15 milliarder euro i støtte siden 2014, hvilket gør den til den 
største donor til Ukraine. EU's hovedmål er at støtte landets reformdagsorden på vej mod 
økonomisk integration og tættere politisk associering. Bekæmpelsen af korruption er et centralt 
element i at nå dette mål. 

Ukraine er kendetegnet ved en lav overholdelse af retsstatsprincippet og et meget højt 
korruptionsniveau. Disse problemer er blandt de største i landet sammen med fattigdom og krig. 
På Transparency Internationals indeks for iagttaget korruption for 2019 ligger Ukraine på 120.-
pladsen ud af 180 lande. Endnu mere bekymrende er, at Ukraine lider under grov korruption og 
oligarkisk indflydelse, hvilket er en alvorlig hindring for landets økonomiske udvikling. Oligarkiets 
jerngreb om landet strækker sig til retsvæsenet og regeringen og hindrer enhver demokratisk 
udvikling.  

"Grov korruption og erobring af staten er fortsat udbredt og systemisk i Ukraine, og ingen reel 
forandring kan finde sted, uden at der tages fat på disse problemer i dybden," siger Juhan Parts, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Ukraine er et af 
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vores vigtigste nabopartnerlande, og i vores revision vil vi navnlig evaluere effektiviteten og 
resultaterne af EU's støtte og foranstaltninger." 

I associeringsaftalen mellem EU og Ukraine anses både retsstatsprincippet og bekæmpelsen af 
korruption for centrale prioriteter i støtten til landets demokratiske, økonomiske og sociale 
udvikling. Desuden har EU fastsat betingelser for sine programmer om makrofinansiel bistand og 
budgetstøtte samt for sin visumliberaliseringsordning og kræver i den forbindelse 
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af korruption. 

Revisorerne vil nøje undersøge, om EU's støtte til Ukraine har været effektiv med hensyn til at 
bekæmpe grov korruption. De vil navnlig undersøge, om: 

o Europa-Kommissionen har indført passende foranstaltninger  
o EU's støtte har givet de forventede resultater inden for bekæmpelsen af grov korruption. 

 

 

Bemærkninger til redaktører  

Transparency International definerer grov korruption som misbrug af magt på højt niveau, der er 
til gavn for de få på bekostning af de mange, og som forårsager alvorlig og udbredt skade for 
enkeltpersoner og samfund. 

Retsstatsprincippet kræver et system med klar og forudsigelig lovgivning, hvor alle i henhold til 
loven har ret til en værdig, lige og rimelig behandling af beslutningstagerne, og hvor alle har 
mulighed for at anfægte afgørelser ved uafhængige og upartiske domstole gennem retfærdige 
procedurer. Som en af EU's grundlæggende værdier er det et styrende princip i dets 
udenrigspolitik. 

Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende 
revisionsopgave vedrørende EU's støtte til bekæmpelse af grov korruption i Ukraine. Revisionen 
forventes afsluttet senest medio 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det 
forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes 
som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås 
på engelsk på eca.europa.eu. 

Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-
pandemien, kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne orientering 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
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