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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 27. augustā 

Revidenti pārbauda ES atbalstu 
cīņai pret augsta līmeņa korupciju 
Ukrainā 
Ukraina ir viena no lielākajām un ievērojamākajām valstīm, kas robežojas ar ES, un tādējādi tā 
ir viena no galvenajām labuma guvējām no ES kaimiņattiecību politikas. Ukrainā valdošā 
korupcija apdraud valsts ekonomisko izaugsmi un sociālo attīstību, tādēļ Eiropas Revīzijas 
palāta izvērtēs, cik efektīva ir ES rīcība cīņā pret augsta līmeņa korupciju Ukrainā. 

Ukraina ir Eiropas kaimiņattiecību politikas dalībniece kopš 2003. gada un, visbeidzot, pirms 
sešiem gadiem pēc Maidana revolūcijas parakstīja asociācijas nolīgumu. Kopumā Eiropas 
Komisija kopš 2014. gada ir piešķīrusi Ukrainai aptuveni 15 miljardus EUR, kļūstot par tās lielāko 
līdzekļu devēju. ES galvenais mērķis ir atbalstīt valsts reformu programmu ceļā uz ekonomisko 
integrāciju un ciešāku politisko asociāciju. Korupcijas apkarošana ir svarīgs elements, lai to 
panāktu. 

Ukrainai ir raksturīgs zems tiesiskuma ievērošanas līmenis un ļoti augsts korupcijas līmenis. Šīs 
problēmas, kā arī nabadzība un karš, bieži tiek minētas kā valsts galvenās problēmas. 
Transparency International 2019. gada korupcijas uztveres indeksā Ukraina ierindojas 120. vietā 
no 180 valstīm. Turklāt lielāku satraukumu rada tas, ka Ukrainā ir vērojama augsta līmeņa 
korupcija un oligarhijas ietekme, kas nopietni kavē tās ekonomisko attīstību. Oligarhijas slogs 
valstī skar arī tiesu iestādes un valdību, kavējot jebkādu demokrātisku attīstību.  

“Augsta līmeņa korupcija un valsts nozagšana Ukrainā joprojām ir plaši izplatīta un sistēmiska, 
un, kamēr šīs problēmas netiek pamatīgi risinātas, reālas pārmaiņas nav iespējamas,” sacīja par 
revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Juhan Parts. “Ukraina ir viena no mūsu 
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galvenajām kaimiņos esošajām partnervalstīm, tāpēc mūsu revīzijā jo īpaši tiks izvērtēta 
ES atbalsta un pasākumu efektivitāte un rezultāti.” 

ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā par galvenajām prioritātēm valsts demokrātiskās, 
ekonomiskās un sociālās attīstības atbalstīšanā ir atzīts gan tiesiskums, gan korupcijas 
apkarošana. Turklāt ES ir izvirzījusi nosacījumus attiecībā uz makrofinansiālo palīdzību un 
budžeta atbalsta programmām, kā arī vīzu režīma liberalizāciju, paredzot korupcijas novēršanas 
un apkarošanas pasākumus. 

Revidenti pārbaudīs, vai ES atbalsts Ukrainai ir bijis efektīvs cīņā pret augsta līmeņa korupciju. 
Konkrētāk, revidenti pārbaudīs, vai 

o Eiropas Komisija ir izstrādājusi atbilstošus pasākumus;  
o ES atbalsts ir devis vēlamos rezultātus cīņā pret augsta līmeņa korupciju. 

 

 

Piezīme izdevējiem  

Organizācija Transparency International augsta līmeņa korupciju definē kā “augsta līmeņa varas 
ļaunprātīgu izmantošanu, no kuras labumu uz citu rēķina gūst tikai daži un kas rada nopietnu un 
lielu kaitējumu indivīdiem un sabiedrībai”. 

Tiesiskums nodrošina noteiktu un paredzamu tiesību sistēmu, kurā ikvienam ir tiesības uz 
cieņpilnu, vienlīdzīgu un racionālu attieksmi no visiem lēmumu pieņēmējiem saskaņā ar tiesību 
aktiem, kā arī iespēju apstrīdēt lēmumus neatkarīgās un objektīvās tiesās, izmantojot taisnīgas 
procedūras. Tā kā tiesiskums ir viena no ES pamatvērtībām, tas ir tās ārpolitikas pamatprincips. 

Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, pie kura 
revidenti pašlaik strādā, attiecībā uz ES atbalstu cīņai pret augsta līmeņa korupciju Ukrainā. 
Revīzijas ziņojumu plānots pabeigt 2021. gada vidū. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās 
darbs, kas paveikts līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, 
secinājumiem vai ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir pieejams Palātas 
tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 

Informāciju par pasākumiem, ko ERP ir veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var aplūkot šajā 
saitē. 

Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

Vincent Bourgeais – E-pasts: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
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