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Audítori kontrolujú podporu EÚ na 
boj proti veľkej korupcii na 
Ukrajine 
Ukrajina je jednou z najväčších a najvýznamnejších krajín susediacich s EÚ a ako taká je jedným 
z hlavných prijímateľov susedskej politiky EÚ. Vzhľadom na prevládajúcu korupciu, ktorá 
ohrozuje hospodársky rast a sociálny rozvoj krajiny, Európsky dvor audítorov posúdi účinnosť 
opatrení EÚ na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine. 

Ukrajina je súčasťou európskej susedskej politiky od roku 2003 a napokon podpísala dohodu o 
pridružení pred šiestimi rokmi po „revolúcii na Majdane“. Európska komisia celkovo od roku 2014 
viazala približne 15 mld. EUR, čím sa stala najväčším darcom pre Ukrajinu. Hlavným cieľom EÚ je 
podporovať reformný program krajiny na ceste k ekonomickej integrácii a užšiemu politickému 
pridruženiu. Boj proti korupcii je kľúčovým prvkom pri dosahovaní týchto cieľov. 

Ukrajina sa vyznačuje nízkou úrovňou dodržiavania zásad právneho štátu a veľmi vysokou mierou 
korupcie, ktoré sa všeobecne uvádzajú ako jej hlavné problémy spolu s chudobou a vojnou. V 
indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International z roku 2019 sa Ukrajina 
nachádza na 120. mieste zo 180 krajín. Ešte znepokojujúcejšie je to, že Ukrajina čelí veľkej 
korupcii a vplyvu oligarchie, čo výrazne bráni jej hospodárskemu rozvoju. Vplyv oligarchie v 
krajine sa rozširuje na súdnictvo a vládu, čo bráni akémukoľvek demokratickému vývoju.  

„Veľká korupcia a ovládnutie štátu sú na Ukrajine stále rozšírené a systémové a skutočná zmena 
nemôže nastať bez ich úplného odstránenia“, povedal Juhan Parts, člen Európskeho dvora 
audítorov zodpovedný za tento audit. „Ukrajina je jednou z našich hlavných susedných 
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partnerských krajín a v rámci nášho auditu zhodnotíme najmä efektívnosť a výsledky podpory a 
opatrení EÚ.“ 

V dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa právny štát aj boj proti korupcii považujú za 
kľúčové priority pri podporovaní demokratického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny. 
Okrem toho EÚ stanovila podmienky týkajúce sa jej programov makrofinančnej pomoci a 
rozpočtovej podpory, ako aj liberalizácie vízového režimu, ktoré si vyžadujú opatrenia na 
predchádzanie korupcii a boj proti nej. 

Audítori podrobne preskúmajú, či podpora EÚ pre Ukrajinu bola účinná v boji proti veľkej 
korupcii. Konkrétne preskúmajú, či: 

o Európska komisia navrhla vhodné opatrenia,  
o podpora EÚ priniesla očakávané výsledky v boji proti veľkej korupcii. 

 

 

Poznámka pre redaktorov  

Transparency International vymedzuje veľkú korupciu ako „zneužívanie právomoci na vysokej 
úrovni, z ktorého má zisk niekoľko osôb na úkor mnohých a ktoré spôsobuje vážne a rozsiahle 
škody jednotlivcom a spoločnosti“. 

Právny štát si vyžaduje systém určitých a predvídateľných právnych predpisov, kde má každý 
právo na to, aby s ním všetky rozhodovacie orgány v súlade so zákonom zaobchádzali dôstojným, 
rovnakým a racionálnym spôsobom a aby mal možnosť napadnúť rozhodnutia na nezávislých a 
nestranných súdoch prostredníctvom spravodlivých postupov. Je to jedna zo základných hodnôt 
EÚ a hlavná zásada v jej zahraničnej politike. 

Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o aktuálnej 
audítorskej úlohe týkajúcej sa podpory EÚ na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine. Audit sa má 
dokončiť do polovice roka 2021. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej 
práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, 
závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine 
na webovom sídle eca.europa.eu. 

Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

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