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Persbericht 
Luxemburg, 27 augustus 2020 

Controleurs onderzoeken de EU-
steun ter bestrijding van 
grootschalige corruptie in 
Oekraïne 
Oekraïne is een van de grootste en meest prominente landen die aan de EU grenzen, en als 
zodanig een van de belangrijkste begunstigden van het EU-nabuurschapsbeleid. In een context 
van wijdverspreide corruptie die de economische groei en maatschappelijke ontwikkeling van 
het land bedreigt, zal de Europese Rekenkamer de doeltreffendheid beoordelen van het EU-
optreden om de grootschalige corruptie in Oekraïne aan te pakken. 

Oekraïne valt sinds 2003 onder het Europees nabuurschapsbeleid en heeft zes jaar geleden, na 
de “Maidan-revolutie”, uiteindelijk een associatieovereenkomst ondertekend. De Europese 
Commissie heeft hiervoor sinds 2014 ongeveer 15 miljard EUR vastgelegd, waarmee zij de 
grootste donor voor Oekraïne is. De hoofddoelstelling van de EU is het ondersteunen van de 
hervormingsagenda van het land op de weg naar economische integratie en nauwere politieke 
betrekkingen. De bestrijding van corruptie is een essentieel onderdeel van de verwezenlijking 
hiervan. 

https://www.eca.europa.eu/
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Oekraïne wordt gekenmerkt door een laag niveau van eerbiediging van de beginselen van de 
rechtsstaat en een zeer hoge mate van corruptie. Deze worden vaak genoemd als een van de 
belangrijkste problemen, naast armoede en oorlog. In de corruptieperceptie-index van 
Transparency International van 2019 staat Oekraïne op de 120e plaats van 180 landen. Nog 
zorgwekkender is dat Oekraïne gebukt gaat onder grootschalige corruptie en de invloed van een 
oligarchie, die zijn economische ontwikkeling ernstig in de weg staan. De wurggreep van de 
oligarchie van het land strekt zich uit tot de rechterlijke macht en de regering, waardoor elke 
democratische ontwikkeling wordt belemmerd.  

“Grootschalige, stelselmatige corruptie en infiltratie in het overheidsapparaat blijven wijdverbreid 
in Oekraïne en als deze niet grondig worden aangepakt, is er geen echte verandering mogelijk”, 
stelt Juhan Parts, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de 
controle. “Aangezien Oekraïne een van onze belangrijkste naburige partnerlanden is, zal bij onze 
controle met name naar de doelmatigheid en de resultaten van EU-steun en -maatregelen 
worden gekeken.” 

In de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zijn zowel de rechtsstaat als de 
bestrijding van corruptie kernprioriteiten bij de ondersteuning van de democratische, 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van het land. Daarnaast heeft de EU 
voorwaarden vastgesteld voor haar programma’s voor macrofinanciële bijstand en 
begrotingssteun, alsook voor de regeling voor visumliberalisering, waarvoor maatregelen nodig 
zijn om corruptie te voorkomen en te bestrijden. 

De controleurs zullen nauwkeurig onderzoeken of de EU-steun voor Oekraïne doeltreffend is 
geweest in het bestrijden van grootschalige corruptie. Zij zullen met name onderzoeken of: 

o de Europese Commissie passende maatregelen heeft ontworpen;  
o de EU-steun de verwachte resultaten heeft opgeleverd bij de bestrijding van grootschalige 

corruptie. 
 

 

Noot voor de redactie  

Transparency International definieert grootschalige corruptie als “misbruik van macht op hoog 
niveau ter bevoordeling van een kleine groep, ten nadele van een veel grotere groep, met 
ernstige wijdverspreide schade tot gevolg voor zowel individuen als voor de samenleving als 
geheel”. 

De rechtsstaat vereist een systeem van zekere en voorzienbare wetgeving waarbij iedereen het 
recht heeft om door alle besluitvormers met waardigheid, op voet van gelijkheid en rationeel te 
worden behandeld, overeenkomstig de wet, en om door middel van eerlijke procedures voor 
onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken beslissingen te kunnen aanvechten. Dit is een van de 
fundamentele waarden van de EU en tevens een leidend beginsel in haar buitenlands beleid. 
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De vooruitblik op de controle die vandaag is gepubliceerd, geeft informatie over een lopende 
controletaak inzake EU-steun ter bestrijding van grootschalige corruptie in Oekraïne. De controle 
moet medio 2021 zijn afgerond. Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op het 
voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een controle en mogen niet als 
controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd. De volledige vooruitblik 
op de controle is in het Engels terug te vinden op eca.europa.eu. 

Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding 
van de COVID-19-pandemie. 

Perscontact voor deze vooruitblik 

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