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L-appoġġ mill-UE għar-riformi fl-Ukrajna
mhuwiex effettiv fil-ġlieda kontra lkorruzzjoni kbira
Il-korruzzjoni kbira u l-manipulazzjoni tal-Istat għadhom mifruxa fl-Ukrajna minkejja l-azzjoni
tal-UE, skont rapport speċjali li ġie ppubblikat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). L-UE ilha
tipprova tindirizza l-korruzzjoni fl-Ukrajna bħala prijorità trażversali; hija dderiġiet fondi u sforzi
permezz ta’ varjetà ta’ setturi, mill-ambjent ta’ kompetizzjoni għall-ġudikatura u s-soċjetà ċivili.
Iżda l-appoġġ u l-miżuri stabbiliti ma tawx ir-riżultati mistennija, jgħidu l-awdituri.
L-UE ilha tappoġġa lill-Ukrajna fl-aġenda ta’ riforma tagħha għal aktar minn 20 sena. L-indirizzar
tal-korruzzjoni, li hija ostaklu ewlieni għall-iżvilupp ta’ pajjiż u tmur kontra l-valuri tal-UE, huwa
parti integrali minn din l-azzjoni. Il-korruzzjoni kbira u l-manipulazzjoni tal-Istat huma endemiċi flUkrajna; minbarra li jxekklu l-kompetizzjoni u t-tkabbir, huma jagħmlu ħsara wkoll lill-proċess
demokratiku. Għexieren ta’ biljuni ta’ euro jintilfu kull sena b’riżultat tal-korruzzjoni. IlKummissjoni Ewropea, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-missjoni konsultattiva
tal-UE ppruvaw jindirizzaw din il-problema, u appoġġaw bosta riformi biex jissaħħaħ l-istat taddritt u tiġi miġġielda l-korruzzjoni fl-Ukrajna.
L-UE ilha żmien twil konxja mill-konnessjonijiet bejn l-oligarki, l-uffiċjali ta’ livell għoli, il-politiċi, ilġudikatura u l-intrapriżi tal-istat. Madankollu, l-awdituri josservaw li l-UE ma żviluppatx strateġija
reali biex tiġi mmirata l-korruzzjoni kbira. Pereżempju, il-flussi finanzjarji illeċiti, inkluż il-ħasil talflus, jiġu indirizzati biss fil-marġni. Madankollu, l-UE appoġġat ħafna riformi u attivitajiet kontra lkorruzzjoni fl-Ukrajna. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-grad ta’ appoġġ jiddependi fuq li jiġu
ssodisfati għadd ta’ kundizzjonijiet. Iżda l-Kummissjoni spiss interpretat dawn ir-rekwiżiti fi ftit
dettall, u dan wassal għal valutazzjonijiet pożittivi żżejjed. L-awdituri jsemmu s-sistema mingħajr
viżi, bħala eżempju. It-tħaddim ta’ din is-sistema ma ġiex ikkunsidrat mill-ġdid, minkejja li tnejn
mit-tliet kundizzjonijiet għall-appoġġ mill-UE ma ntlaħqux.
““Minkejja appoġġ varjat li l-UE offriet lill-Ukrajna, l-oligarki u l-interessi personali jkomplu
jdgħajfu l-istat tad-dritt fl-Ukrajna u jheddu l-iżvilupp tal-pajjiż”, qal Juhan Parts, il-membru talL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu.
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Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “ L-Ukrajna teħtieġ strateġija ffukata u
effiċjenti biex tindirizza s-setgħa tal-oligarki u tnaqqas il-manipulazzjoni tal-istat. L-UE jista’
jkollha rwol ħafna aktar sinifikanti milli kellha sa issa.”
Fil-prattika, l-għajnuna mill-UE wasslet biss għal riżultati limitati. L-appoġġ tagħha għall-ġlieda
kontra l-istrutturi u l-imġiba antikompetittivi ffoka fuq il-governanza korporattiva u l-allinjament
tal-liġijiet tal-Ukrajna man-normi tal-UE. Bl-eċċezzjoni ta’ għotjiet għal sorsi tal-media u attivisti
indipendenti, l-appoġġ tal-UE ma ffukax fuq l-identifikazzjoni ta’ skemi ta’ korruzzjoni kbira li
jinvolvu intrapriżi pubbliċi. Iżda peress li ħafna kumpaniji fl-Ukrajna huma monopolji korrotti jew
oligopolji, l-awdituri jargumentaw li l-UE missha aġixxiet b’mod aktar dirett biex tneħħi l-ostakoli
għal kompetizzjoni ħielsa u ġusta.
L-appoġġ mill-UE għar-riforma ġudizzjarja lanqas ma tat riżultati suffiċjenti. Madankollu, ilproġetti tal-UE u l-assistenza għall-bini tal-kapaċità għenu fl-abbozzar mill-ġdid tal-Kostituzzjoni
tal-Ukrajna, kif ukoll għadd kbir ta’ liġijiet. L-awdituri jirrikonoxxu li dawn appoġġaw ukoll ilħolqien ta’ Qorti Suprema ġdida. Iżda dawn il-kisbiet jinsabu kontinwament f’riskju, b’għadd kbir
ta’ tentattivi biex jiġu evitati l-liġijiet u jittaffew ir-riformi. Dawn ikkawżaw ostakoli kbar li l-miżuri
tal-UE ma kinux kapaċi jimmitigaw.
Bl-istess mod, l-istituzzjonijiet prinċipali kontra l-korruzzjoni li l-UE għenet biex jitwaqqfu
għadhom qed isibuha diffiċli biex il-preżenza tagħhom tinħass. Is-sistema kollha kemm hi għallinvestigazzjoni, il-prosekuzzjoni u l-ġudizzju ta’ każijiet ta’ korruzzjoni ta’ livell għoli hija fraġli
ħafna. Filwaqt li l-Qorti Għolja Kontra l-Korruzzjoni bdiet turi riżultati promettenti, l-effettività, lindipendenza u s-sostenibbiltà tagħha jiġu kkontestati regolarment. L-Uffiċċju Nazzjonali Kontra lKorruzzjoni huwa eżempju ieħor. Għalkemm l-appoġġ politiku tal-UE għen biex l-Uffiċċju jibqa’
operazzjonali u indipendenti, huwa jinsab taħt theddida kontinwa u d-deċiżjonijiet tiegħu
jiddependu fuq fatturi bħall-prosekuturi u l-forensika. L-awdituri jwissu li jekk rabta waħda filkatina tkun dgħajfa, l-intier ma jkunx jista’ jiffunzjona kif suppost.

Informazzjoni ġenerali
L-Ukrajna hija pajjiż tas-Sħubija tal-Lvant tal-UE, u tibbenefika mill-Istrument Ewropew ta’ Viċinat,
li l-kundizzjoni tiegħu hija l-konformità mal-istat tad-dritt. Il-Kummissjoni Ewropea impenjat
madwar EUR 5.6 biljun għal programmi ta’ assistenza makrofinanzjarja (MFA) u EUR 2.2 biljun
għal programmi ta’ assistenza mill-2014. Il-Kummissjoni tiggarantixxi wkoll self mill-Bank
Ewropew tal-Investiment ta’ EUR 4.4 biljun. L-UE hija l-akbar donatur għall-Ukrajna.
Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2021 “It-tnaqqis tal-korruzzjoni kbira fl-Ukrajna: bosta inizjattivi tal-UE,
iżda r-riżultati għadhom mhux suffiċjenti” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu)
bi 23 lingwa tal-UE.
Aktar tard din is-sena, il-QEA se tippubblika rapport dwar l-appoġġ mogħti mill-UE għall-istat taddritt fil-Balkani tal-Punent.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-rapporti
jiddaħħlu fil-prattika.
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