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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 27 Αυγούστου 2020 

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τη 
στήριξη της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της μείζονος 
διαφθοράς στην Ουκρανία 
Η Ουκρανία είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες χώρες που συνορεύουν με την 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων δικαιούχων της ενωσιακής πολιτικής 
γειτονίας. Καθώς η εκτεταμένη διαφθορά υπονομεύει την οικονομική και την κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της μείζονος διαφθοράς στην 
Ουκρανία. 

Η Ουκρανία συμμετέχει από το 2003 στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τελικά υπέγραψε 
πριν από έξι χρόνια συμφωνία σύνδεσης, στον απόηχο της εξέγερσης του Μαϊντάν. Συνολικά, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2014, ποσό που 
την καθιστά τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας στην Ουκρανία. Κύριος στόχος της ΕΕ είναι η 
στήριξη του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της χώρας, στην πορεία προς την οικονομική 
ολοκλήρωση και τη στενότερη πολιτική σύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό, η καταπολέμηση της 
διαφθοράς έχει κεντρική θέση. 

Η Ουκρανία χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή σεβασμό του κράτους δικαίου και εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο διαφθοράς. Αυτά τα δύο προβλήματα συγκαταλέγονται κατά γενική ομολογία μεταξύ 
των σημαντικότερων που αντιμετωπίζει η χώρα, μαζί με τη φτώχεια και τον πόλεμο. Ο δείκτης 
αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας κατατάσσει το 2019 την Ουκρανία στην 
120ή θέση σε σύνολο 180 χωρών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Ουκρανία 
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πλήττεται από μείζονα διαφθορά και βρίσκεται υπό την επιρροή μιας ολιγαρχίας, στοιχεία που 
παρεμποδίζουν σημαντικά την οικονομική της ανάπτυξη. Από τον ασφυκτικό έλεγχο της 
ολιγαρχίας δεν εξαιρούνται ούτε η δικαιοσύνη ούτε η κυβέρνηση, γεγονός που εμποδίζει την 
ανάπτυξη της δημοκρατίας.  

«Η μείζων διαφθορά και η άλωση του κρατικού μηχανισμού παραμένουν διάχυτες και 
συστημικές στην Ουκρανία, και έως ότου τα φαινόμενα αυτά εκριζωθούν είναι αδύνατη η 
πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών», δήλωσε ο Juhan Parts, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Δεδομένου ότι η Ουκρανία είναι μία από 
τις σημαντικότερες γειτονικές χώρες-εταίρους μας, ο έλεγχός μας θα επικεντρωθεί στην 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και των επακολούθων της στήριξης και των μέτρων της ΕΕ.» 

Στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς 
θεωρούνται βασικές προτεραιότητες για τη στήριξη της δημοκρατικής, οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Επιπλέον, η ΕΕ έθεσε προϋποθέσεις για την μακροοικονομική 
συνδρομή της και τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και για την ελευθέρωση 
του καθεστώτος θεωρήσεων, απαιτώντας να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν λεπτομερώς κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
συνετέλεσε κατά τρόπο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της μείζονος διαφθοράς. 
Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν: 

o αν τα μέτρα που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κατάλληλα·  
o αν η στήριξη της ΕΕ απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την 

καταπολέμηση της μείζονος διαφθοράς. 

 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) ορίζει τη μείζονα διαφθορά ως κατάχρηση 
εξουσίας σε υψηλό επίπεδο, που ωφελεί λίγους εις βάρος των πολλών και προκαλεί σοβαρές 
και εκτεταμένες ζημίες στα άτομα και την κοινωνία. 

Το κράτος δικαίου προϋποθέτει ένα ασφαλές και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, που 
εξασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται από τους φορείς λήψης αποφάσεων με 
αξιοπρεπή, ισότιμο και ορθολογικό τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, και να έχουν στη διάθεσή τους 
μέσα έννομης προστασίας κατά των αποφάσεων ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων, με δίκαιες διαδικασίες. Ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, συγκαταλέγεται 
μεταξύ των κατευθυντήριων αρχών της εξωτερικής πολιτικής της. 

Το δελτίο ελέγχου που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν εξελίξει 
ελεγκτικό έργο που αφορά τη στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της μείζονος διαφθοράς 
στην Ουκρανία. Ο εν λόγω έλεγχος προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως στα μέσα του 2021. Τα 
δελτία ελέγχου βασίζονται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την 
έναρξη ενός ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή 
συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu. 
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το ΕΕΣ στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19 θα βρείτε εδώ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίο ελέγχου 

Vincent Bourgeais – vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
τηλ.: (+352) 4398 47502 / κιν.: (+352) 691 551 502 
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