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Korruptsioonivastane tegevuskava suurendab läbipaistvust
Valitsus kiitis tänasel istungil heaks korruptsioonivastase tegevuskava kuni aastani 2025,
mille eesmärk on suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning teadlikkust
korruptsiooniohtlikest olukordadest nii riigisektoris, kohalike omavalitsuste tasandil kui
ka eraettevõtetes.
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Tegevuskava hõlmab kaheksat suuremat teemat koos mitmete alategevustega, mis käsitlevad riigi ja kohalike omavalitsuste tegevuse läbipaistvust, ausat ärikeskkonda, teadlikkuse tõstmist ning korruptsioonisüütegude uurimist.
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Tegevuskava täitmist koordineerib justiitsministeerium läbi korruptsiooniennetuse võrgustiku, kuhu iga ministeerium ja tegevuskava täitmise eest vastutav asutus määrab oma esindaja. Iga asutus vastutab tegevuskavas toodud oma
tegevuste täitmise eest. Justiitsministeerium mõõdab tegevuskava mõju riikliku statistika ja inimeste kogemustega, rahvusvaheliste hinnangutega ning valdkondlike uuringutega. Tegevuskavaga saab tutvuda

korruptsiooniveebis. [1]
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