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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Auditoriai tikrina ES paramą kovai 
su didele korupcija Ukrainoje 
Ukraina yra viena iš didžiausių ir ryškiausių su ES besiribojančių šalių, todėl ji yra viena iš 
pagrindinių ES kaimynystės politikos naudos gavėjų. Vyraujant korupcijai, keliančiai grėsmę 
šalies ekonomikos augimui ir socialiniam vystymuisi, Europos Audito Rūmai įvertins ES 
veiksmų kovojant su didele korupcija Ukrainoje veiksmingumą. 

Ukraina dalyvauja Europos kaimynystės politikoje nuo 2003 m. ir galiausiai prieš šešerius metus 
po „Maidano revoliucijos“ pasirašė asociacijos susitarimą. Apskritai Europos Komisija nuo 
2014 m. įsipareigojo skirti apie 15 milijardų eurų, todėl ji yra didžiausia paramos Ukrainai teikėja. 
Pagrindinis ES tikslas – remti šalies reformų darbotvarkę siekiant ekonominės integracijos ir 
glaudesnės politinės asociacijos. Kova su korupcija yra vienas iš svarbiausių elementų siekiant šių 
tikslų. 

Ukrainai būdingas žemas teisinės valstybės principo laikymosi lygis ir labai aukštas korupcijos 
lygis. Šios problemos, kaip ir skurdas bei karas, yra plačiai įvardytos kaip pagrindinės problemos. 
Pagal organizacijos „Transparency International“ 2019 m. korupcijos suvokimo indeksą, Ukraina 
užėmė 120 vietą iš 180 šalių. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad Ukraina kenčia nuo didelės 
korupcijos ir oligarchijos įtakos, o tai labai trukdo jos ekonominiam vystymuisi. Šalies oligarchijos 
viešpatavimas apima teismines institucijas ir vyriausybę, o tai trukdo bet kokiam demokratiniam 
vystymuisi.  

„Didelė korupcija ir korupcinis valstybės užvaldymas Ukrainoje tebėra paplitę ir sistemingi 
reiškiniai; nebus jokių realių pokyčių, jei jie nebus nuodugniai nagrinėjami, – teigė už auditą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys Juhanas Partsas. – Ukraina yra viena iš pagrindinių 
mūsų kaimyninių šalių partnerių, todėl mūsų audito metu visų pirma bus įvertintas ES paramos ir 
priemonių efektyvumas ir rezultatai.“ 
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ES ir Ukrainos asociacijos susitarime teisinės valstybės principas ir kova su korupcija laikomi 
pagrindiniais prioritetais remiant šalies demokratinį, ekonominį ir socialinį vystymąsi. Be to, ES 
nustatė savo makrofinansinės pagalbos ir paramos biudžetui programų, taip pat vizų režimo 
liberalizavimo sąlygas, pagal kurias reikalaujama imtis korupcijos prevencijos ir kovos su ja 
priemonių. 

Auditoriai atidžiai tikrins, ar ES parama Ukrainai buvo veiksminga kovojant su didele korupcija. 
Visų pirma jie tikrins, ar: 

o Europos Komisija parengė tinkamas priemones;  
o ES parama davė laukiamų rezultatų kovojant su didele korupcija. 

 

 

Pastaba leidėjams  

Organizacija „Transparency International“ didelę korupciją apibrėžia kaip „piktnaudžiavimą 
aukšto lygio valdžia, kuri yra naudinga keliems asmenims ir kenksminga daugeliui ir daro didelę 
bei plačiai paplitusią žalą asmenims ir visuomenei.“ 

Teisinės valstybės principas reikalauja tam tikros ir numatomos teisės sistemos, pagal kurią 
kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad visi sprendimus priimantys asmenys su juo elgtųsi oriai, 
laikydamiesi lygybės ir racionalumo principų, ir turi galimybę užginčyti sprendimus 
nepriklausomuose ir nešališkuose teismuose taikant sąžiningas procedūras. Kaip viena iš 
pamatinių ES vertybių, šis principas yra vienas iš pagrindinių jos užsienio politikos principų. 

Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie vykdomą 
audito užduotį, susijusią su ES parama kovai su didele korupcija Ukrainoje. Auditas turi būti 
užbaigtas iki 2021 m. vidurio. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą 
atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar 
rekomendacijomis. Visą preliminarią audito apžvalgą anglų kalba rasite eca.europa.eu. 

Informacijos apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją, 
galima rasti čia. 

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos 

Vincent Bourgeais, e. paštas vincent.bourgeais@eca.europa.eu, 
tel. (+352) 4398 47 502, mob. tel. (+352) 691 551 502 
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