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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 27 sierpnia 2020 r. 

Kontrolerzy przeanalizują 
wsparcie UE przeznaczone na 
walkę z korupcją na dużą skalę na 
Ukrainie 
Ukraina jest jednym z największych i najważniejszych krajów graniczących z UE, a tym samym 
jednym z największych beneficjentów unijnej polityki sąsiedztwa. Ze względu na powszechną 
korupcję, która stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego w tym 
kraju, Europejski Trybunał Obrachunkowy postanowił ocenić skuteczność działań unijnych 
podejmowanych w celu wyeliminowania korupcji na dużą skalę na Ukrainie. 

Ukraina jest objęta europejską polityką sąsiedztwa od 2003 r. Sześć lat temu, w następstwie 
rewolucji na Majdanie, podpisała ona układ o stowarzyszeniu. Od 2014 r. Komisja Europejska 
przeznaczyła około 15 mld euro na wsparcie dla tego kraju, co oznacza, że jest ona największym 
darczyńcą na rzecz Ukrainy. Głównym celem UE jest wspieranie programu reform na drodze ku 
integracji gospodarczej i ściślejszemu stowarzyszeniu politycznemu tego kraju z UE. Kwestią 
o kluczowym znaczeniu w tym procesie jest walka z korupcją. 

Na Ukrainie obserwowany jest niski stopień przestrzegania zasad praworządności, 
a jednocześnie bardzo wysoki poziom korupcji. Obok ubóstwa i wojny są to jedne 
z najpoważniejszych problemów występujących w tym kraju. W rankingu postrzegania korupcji 
opracowywanym przez Transparency International w 2019 r. Ukraina zajmuje 120. miejsce na 
180 krajów. Oprócz korupcji na dużą skalę równie niepokojące są wpływy oligarchów, które 
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w znacznym stopniu hamują rozwój gospodarczy kraju. Wpływy te rozciągają się na wymiar 
sprawiedliwości i kręgi rządowe, utrudniając jakiekolwiek zmiany demokratyczne.  

– Korupcja na dużą skalę i zawłaszczanie państwa są wszechobecne i mają systemowy charakter 
na Ukrainie. O ile problemy te nie zostaną wykorzenione, w kraju nie będzie możliwa prawdziwa 
zmiana – powiedział Juhan Parts, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za tę kontrolę. – Ukraina jest jednym z najważniejszych krajów partnerskich 
sąsiadujących z UE. W ramach kontroli Trybunał oceni w szczególności skuteczność wsparcia 
i działań UE na rzecz tego kraju oraz przeanalizuje osiągnięte rezultaty. 

W układzie o stowarzyszeniu UE–Ukraina podkreślono, że zarówno praworządność, jak i walka 
z korupcją to podstawowe priorytety, które wspierają rozwój demokratyczny, gospodarczy 
i społeczny kraju. UE określiła ponadto warunki uzyskania środków w ramach programów 
pomocy makrofinansowej i wsparcia budżetowego, a także warunki przyznawania ułatwień 
wizowych, wymagając podejmowania działań na rzecz zapobiegania korupcji i jej zwalczania. 

Kontrolerzy uważnie przeanalizują, czy wsparcie UE dla Ukrainy skutecznie pomogło 
w zwalczaniu korupcji na dużą skalę. W szczególności zbadają oni, czy: 

o Komisja Europejska opracowała odpowiednie działania;  
o wsparcie UE przyniosło oczekiwane rezultaty w zakresie zwalczania korupcji na dużą skalę. 

 

 

Informacje dla redaktorów  

Organizacja Transparency International definiuje korupcję na dużą skalę jako „nadużywanie 
władzy na wysokim szczeblu, które przynosi korzyści wąskiej grupie osób kosztem interesu 
ogółu, a także wyrządza poważne i powszechne szkody poszczególnym jednostkom i całemu 
społeczeństwu”. 

Praworządność z kolei opiera się na systemie pewnego i przewidywalnego prawa, w ramach 
którego każda osoba ma prawo być traktowana przez wszystkich decydentów z poszanowaniem 
jej godności oraz zasad równości i racjonalności, zgodnie z przepisami prawa, a także ma 
możliwość zaskarżenia decyzji przed niezawisłym i bezstronnym sądem w drodze sprawiedliwych 
procedur. Praworządność – jako jedna z podstawowych wartości UE – stanowi przewodnią 
zasadę unijnej polityki zagranicznej. 

Opublikowane dziś wprowadzenie do kontroli przedstawia informacje na temat zadania 
kontrolnego będącego obecnie w toku, które dotyczy wsparcia UE na rzecz zwalczania korupcji 
na dużą skalę na Ukrainie. Odnośna kontrola ma zostać ukończona do połowy 2021 r. 
Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych 
przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny 
tekst wprowadzenia dostępny jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu. 

Informacje na temat środków wdrożonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w reakcji na 
pandemię COVID-19 można znaleźć tutaj. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

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