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Revizorji preučujejo podporo EU za 
boj proti veliki korupciji v Ukrajini 
Ukrajina je ena največjih in najpomembnejših držav, ki mejijo na EU, in kot taka ena od glavnih 
upravičenk sosedske politike EU. Evropsko računsko sodišče bo zaradi zelo razširjene korupcije, 
ki ogroža gospodarsko rast in družbeni razvoj države, ocenilo uspešnost ukrepov EU za boj proti 
veliki korupciji v Ukrajini. 

Ukrajina je od leta 2003 del evropske sosedske politike, pred šestimi leti pa je po majdanski 
revoluciji končno podpisala pridružitveni sporazum. Evropska komisija je od leta 2014 Ukrajini 
namenila skupno približno 15 milijard EUR, zaradi česar je njena največja donatorka. Glavni cilj EU 
je podpreti reformni program države, namenjen gospodarskemu povezovanju in tesnejšemu 
političnemu združevanju. Eden ključnih elementov pri doseganju tega je boj proti korupciji. 

Za Ukrajino sta značilni nizka raven spoštovanja načela pravne države in zelo visoka stopnja 
korupcije, ki ju mnogi – poleg revščine in vojne – štejejo med njene glavne probleme. Na indeksu 
zaznave korupcije iz leta 2019, ki ga je pripravila organizacija Transparency International, je 
Ukrajina od 180 držav uvrščena na 120. mesto. Še bolj zaskrbljujoča sta velika korupcija in vpliv 
oligarhije v Ukrajini, ki močno ovirata njen gospodarski razvoj. Prevladujoč vpliv oligarhije v državi 
sega do sodstva in vlade, kar ovira vsakršen demokratični razvoj.  

„Velika korupcija in ujetje države sta v Ukrajini še vedno razširjena in sistemska, resnične 
spremembe pa brez njune temeljite obravnave niso mogoče,“ je dejal član Evropskega 
računskega sodišča Juhan Parts, odgovoren za revizijo. „Ukrajina je ena od naših glavnih 
sosedskih partnerskih držav. Sodišče bo z revizijo ocenilo zlasti učinkovitost in izide podpore in 
ukrepov EU.“ 

V skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino sta načelo pravne države in boj proti 
korupciji ključni prioriteti pri podpiranju demokratičnega, gospodarskega in družbenega razvoja 
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države. Poleg tega je EU določila pogoje za programa makrofinančne pomoči in proračunske 
podpore ter liberalizacijo vizumskega režima, v skladu s katerimi so potrebni ukrepi za 
preprečevanje korupcije in boj proti njej. 

Revizorji bodo podrobno preučili, ali je bila podpora EU za Ukrajino uspešna v boju proti veliki 
korupciji. Preučili bodo predvsem, ali je: 

o Evropska komisija zasnovala ustrezne ukrepe,  
o podpora EU prinesla pričakovane rezultate v boju proti veliki korupciji. 

 

 

Pojasnilo za urednike  

Organizacija Transparency International opredeljuje veliko korupcijo kot zlorabo položaja na 
visoki ravni, ki na račun mnogih koristi le nekaterim, posameznikom in družbi pa povzroča resno 
in obsežno škodo. 

V skladu z načelom pravne države mora obstajati sistem prava, ki je nedvoumno in predvidljivo, v 
okviru katerega ima vsakdo pravico, da ga vsi nosilci odločanja obravnavajo z dostojanstvom, 
enakopravno in racionalno ter po zakonu, in možnost izpodbijanja odločitev pred neodvisnimi in 
nepristranskimi sodišči po pravičnih postopkih. Načelo pravne države je ena od temeljnih 
vrednot EU, zaradi česar je tudi eno od vodilnih načel njene zunanje politike. 

Danes objavljeni napovednik revizije vsebuje informacije o potekajoči revizijski nalogi o 
podpori EU za boj proti veliki korupciji v Ukrajini. Revizija naj bi bila zaključena do sredine 
leta 2021. Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom 
revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten 
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

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