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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, is-17 ta’ Marzu 2020

L-Awdituri janalizzaw il-ġlieda tal-UE kontra ddiżinformazzjoni
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) niedet awditu biex teżamina l-isforzi tal-Unjoni fil-ġlieda
kontra t-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa b’mod verifikabbli għall-iskopijiet ta’
benefiċċju ekonomiku jew biex tqarraq intenzjonalment bil-pubbliku, u li tista’ tikkawża ħsara
pubblika. L-awdituri se jivvalutaw il-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni f’termini
tar-rilevanza tiegħu, ir-riżultati li nkisbu sa issa, kif ukoll il-qafas tal-obbligu ta’ rendikont
tiegħu. L-eżaminar jinkludi l-kapaċità tat-Task Force StratCom tas-Servizz Ewropew għallAzzjoni Esterna (SEAE) f’dak li jirrigwarda l-indirizzar tad-diżinformazzjoni, l-istabbiliment tassistema ta’ twissija bikrija, il-kodiċi ta’ prattika ffirmat minn pjattaformi online u korpi oħra, kif
ukoll proġetti u inizjattivi tal-UE biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni u titjieb ir-reżiljenza tassoċjetà.
L-iżvilupp tal-internet, il-midja soċjali u teknoloġiji diġitali ġodda rrivoluzzjona l-mod kif il-persuni
jiġu infurmati u jikkomunikaw. Fl-istess ħin, dan wassal ukoll għal sfidi dejjem akbar, bħall-aċċess
għad-data u l-użu mhux awtorizzat tagħha, kif ukoll amplifikazzjoni rapida ta’ kontenut qarrieqi.
Suġġetti sensittivi bħall-immigrazzjoni, it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet relatati mas-saħħa spiss
qed jintużaw biex jippolarizzaw is-soċjetà.
“Kwalunkwe tentattiv biex l-opinjoni pubblika tiddgħajjef u tiġi mmanipulata b’mod malizzjuż u
intenzjonat jista’ jirrappreżenta theddida serja għall-Unjoni nfisha,” qal
Baudilio Tomé Muguruza, il-Membru tal-QEA li qed imexxi l-awditu. “Iċ-ċittadini tal-UE jridu
jkunu jafu jekk il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni huwiex effettiv.”
Jeħtieġ li l-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni tilħaq bilanċ tajjeb bejn is-salvagwardja taddemokrazija fl-UE, minn naħa waħda, u ż-żamma tad-drittijiet fundamentali f’dak li jirrigwarda llibertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja min-naħa l-oħra. Skont is-SEAS, id-diżinformazzjoni
fir-Russja tippreżenta l-akbar theddida għall-UE, iżda pajjiżi terzi oħra wkoll bdew jużaw strateġiji
simili.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
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Fl-2015, it-Task Force East StratCom ġiet stabbilita biex tindirizza l-kampanji ta’ diżinformazzjoni li
jkunu għaddejjin fir-Russja. Sa Ġunju 2017, is-SEAS kienet stabbiliet żewġ task forces addizzjonali:
it-Task Force għar-reġjun tal-Balkani tal-Punent u t-Task Force għan-Nofsinhar għall-pajjiżi filLvant Nofsani u fl-Afrika ta’ Fuq, kif ukoll fir-reġjun tal-Golf. F’Settembru 2018, ġie ppubblikat ilKodiċi ta’ Prattika - sett awtoregolatorju u volontarju ta’ impenji li ttieħdu mill-pjattaformi online
u mill-industrija tar-reklamar biex itejbu t-trasparenza fir-reklamar politiku, isaħħu l-għeluq ta’
kontijiet foloz u jiddemonetizzaw l-inċentivi fir-rigward tat-tixrid ta’ diżinformazzjoni.
F’Marzu 2019, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u lPolitika ta’ Sigurtà, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, stabbilew is-sistema ta’ twissija bikrija biex
titjieb il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-atturi kollha li huma involuti fl-indirizzar taddiżinformazzjoni.
Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE jinkludi wkoll l-iżgurar tal-elezzjonijiet Ewropej, is-sostenn ta’ verifikaturi
tal-fatti u ta’ riċerkaturi multidixxiplinarji u indipendenti, filwaqt li jiġi promoss il-litteriżmu
medjatiku. Huwa jipprovdi pjan dettaljat li jlaqqa’ flimkien lill-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet talUE għall-bini tal-kapaċitajiet u biex tiġi indirizzata d-diżinformazzjoni b’mod proattiv. L-Istati
Membri appellaw biex dan jiġi rivedut u aġġornat regolarment.
Noti lill-edituri
Illum, l-awdituri ppubblikaw previżjoni ta’ awditu dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra ddiżinformazzjoni. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq www.eca.europa.eu.
Il-previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej.
Huma maħsuba bħala sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li
jkunu qed jiġu awditjati.
Ir-rapport tal-awditjar se jiġi ppubblikat fl-2021. Preċedentement, il-QEA rrieżaminat l-isfidi għal
politika effettiva tal-UE fil-qasam taċ-ċibersigurtà.
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