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Audiitorid uurivad Ukrainale suure 
korruptsiooni vastu võitlemiseks 
antavat ELi toetust 
Ukraina on üks suuremaid ja olulisemaid ELiga piirnevaid riike ning üks peamistest ELi 
naabruspoliitikast toetuse saajatest. Kuna lokkav korruptsioon ohustab riigi majanduskasvu ja 
sotsiaalset arengut, hindab Euroopa Kontrollikoda, kui tõhus on ELi tegevus suure 
korruptsiooni vastu võitlemisel Ukrainas. 

Ukraina on olnud Euroopa naabruspoliitika osa alates 2003. aastast ja allkirjastas kuus aastat 
tagasi pärast Maidani revolutsiooni lõpuks assotsieerimislepingu. Euroopa Komisjon on alates 
2014. aastast eraldanud kokku ligikaudu 15 miljardit eurot, mis teeb temast suurima abiandja 
Ukrainale. ELi peamine eesmärk on toetada riigi reforme teel majandusliku integratsiooni ja 
tihedama poliitilise assotsieerimise suunas ELiga. Korruptsioonivastane võitlus on nende 
eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega. 

Ukrainat iseloomustab õigusriigi põhimõtte vähene järgimine ja väga suur korruptsioon. Koos 
vaesuse ja sõjaga nimetatakse neid tihti riigi peamisteks probleemideks. Transparency 
Internationali korruptsiooni tajumise indeksis on Ukraina 180 riigi seas 120. kohal. Veelgi 
murettekitavam on asjaolu, et Ukraina kannatab ulatusliku korruptsiooni ja oligarhia mõju all, mis 
takistab tõsiselt riigi majanduslikku arengut. Oligarhia lämmatav haare ulatub kohtusüsteemi ja 
valitsuseni ning takistab igasugust demokraatlikku arengut.  

„Suur korruptsioon ja riigi nii öelda kaaperdamine on Ukrainas endiselt laialt levinud ja süsteemne 
ning tegelikke muutusi ei ole võimalik saavutada, kui nendega põhjalikult ei tegeleta,“ ütles auditi 
eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts. „Ukraina on üks peamisi ELi naabruses 
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asuvaid partnerriike ning meie auditiga hinnatakse eelkõige ELi toetuse ja meetmete tõhusust ja 
tulemeid.“ 

ELi ja Ukraina assotsieerimislepingus peetakse nii õigusriigi põhimõtet kui ka korruptsioonivastast 
võitlust riigi demokraatliku, majandusliku ja sotsiaalse arengu toetamise peamisteks 
prioriteetideks. Lisaks on EL kehtestanud tingimused oma makromajandusliku finantsabi ja 
eelarvetoetuse programmidele ning viisanõude kaotamisele, nõudes meetmeid korruptsiooni 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks. 

Audiitorid uurivad tähelepanelikult, kas ELi toetus Ukrainale on olnud tõhus suure korruptsiooni 
vastu võitlemisel. Eelkõige uurivad nad, kas 

o Euroopa Komisjon on kavandanud asjakohased meetmed;  
o ELi toetus on andnud oodatud tulemusi suure korruptsiooni vastu võitlemisel. 

 

 

Toimetajatele  

Transparency International määratluse kohaselt on suur korruptsioon „kõrgetasemeline võimu 
kuritarvitamine, millest saavad paljude kulul kasu vähesed ning mis põhjustab inimestele ja 
ühiskonnale tõsist ja laialdast kahju“. 

Õigusriigi põhimõte nõuab kindlat ja ettenähtavat õigussüsteemi, kus igaühel on õigus sellele, et 
kõik otsustajad kohtleksid teda väärikalt, võrdselt ja ratsionaalselt kooskõlas seadusega ning et 
tal oleks võimalus vaidlustada otsused sõltumatutes ja erapooletutes kohtutes õiglaste 
menetluste kaudu. Ühe ELi põhiväärtusena on see ka ELi välispoliitika üks juhtpõhimõte. 

Täna avaldatud audititutvustus annab teavet käimasoleva auditi kohta, milles käsitletakse ELi 
toetust suure korruptsiooni vastasele võitlusele Ukrainas. Audit on kavas lõpule viia 2021. aasta 
keskpaigaks. Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei 
tohiks käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -soovitustena. Audititutvustus on tervikuna 
kättesaadav inglise keeles aadressil www.eca.europa.eu. 

Teave meetmete kohta, mida kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, on 
esitatud siin. 

Audititutvustuse pressikontakt 

Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel (+352) 4398 47502 / mobiil (+352) 691 551 502 
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