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Pressmeddelande 
Luxemburg den 27 augusti 2020 

EU:s revisorer granskar EU:s stöd 
till kampen mot storskalig 
korruption i Ukraina 
Ukraina är ett av de största och viktigaste länderna som gränsar till EU och i den egenskapen en 
av de största stödmottagarna inom EU:s grannskapspolitik. Eftersom utbredd korruption hotar 
den ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen i landet, har Europeiska revisionsrätten 
beslutat att bedöma ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att komma till rätta med den 
storskaliga korruptionen i Ukraina. 

Ukraina har deltagit i den europeiska grannskapspolitiken sedan 2003 och undertecknade 
slutligen ett associeringsavtal för sex år sedan efter ”Majdanrevolutionen”. Totalt har Europeiska 
kommissionen avsatt omkring 15 miljarder euro sedan 2014, vilket gör den till den största givaren 
till Ukraina. EU:s främsta mål är att stödja landets reformagenda på vägen mot ekonomisk 
integration och närmare politisk associering. Kampen mot korruption är en avgörande faktor för 
att det ska kunna uppnås. 

Ukraina kännetecknas av låg efterlevnad av rättsstatsprincipen och en mycket omfattande 
korruption. Det anses allmänt som landets största problem, tillsammans med fattigdom och krig. 
Transparency Internationals korruptionsindex 2019 placerar Ukraina på 120:e plats av 180 länder. 
Ännu mer oroande är att det i Ukraina finns både storskalig korruption och en inflytelserik 
oligarki, vilket allvarligt hindrar landets ekonomiska utveckling. Oligarkins järngrepp om landet 
omfattar även rättsväsendet och regeringen och hindrar all demokratisk utveckling.  

”Storskalig korruption och statskapning genomsyrar fortfarande Ukraina, och inga verkliga 
förändringar kan åstadkommas utan att man på allvar försöker komma till rätta med dem”, sade 
Juhan Parts, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Ukraina 
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är ett av våra viktigaste angränsande partnerländer, och revisorerna kommer framför allt att 
utvärdera effektiviteten i och utfallet av EU:s stöd och åtgärder.” 

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Ukraina är både rättsstatsprincipen och 
korruptionsbekämpning centrala prioriteringar i stödet till landets demokratiska, ekonomiska och 
sociala utveckling. EU har dessutom fastställt villkor för sina program för makroekonomiskt stöd 
och budgetstöd, liksom för systemet med viseringsliberalisering, och ställer krav på att åtgärder 
vidtas för att förhindra och bekämpa korruption. 

Revisorerna kommer att noga undersöka om EU:s stöd till Ukraina har varit ändamålsenligt i 
kampen mot storskalig korruption. Framför allt ska de undersöka huruvida 

o Europeiska kommissionen har utformat lämpliga åtgärder,  
o EU:s stöd har gett de förväntade resultaten i kampen mot storskalig korruption. 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Transparency International definierar storskalig korruption som missbruk av makt på hög nivå 
som gynnar ett fåtal på flertalets bekostnad och orsakar enskilda och samhället allvarlig och 
omfattande skada. 

Rättsstatsprincipen kräver ett system med säker och förutsägbar lagstiftning, där alla har rätt att 
få en värdig, rättvis och skälig behandling av alla beslutsfattare, i enlighet med lagen, och 
möjlighet att begära att beslut prövas inför oberoende och opartiska domstolar i rättvisa 
förfaranden. Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundläggande värden och en vägledande princip i 
dess utrikespolitik. 

Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående 
granskningsuppgift om EU:s stöd till kampen mot storskalig korruption i Ukraina. Revisionen ska 
enligt planerna vara klar i mitten av 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på 
förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som 
granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på 
engelska på eca.europa.eu. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 
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