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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-3 ta’ Ġunju 2021 

Jeħtieġ li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex timmitiga 
d-diżinformazzjoni 
 
Id-diżinformazzjoni hija problema serja u dejjem tiżdied madwar l-UE. Fl-2018, l-UE ħarġet pjan ta’ 
azzjoni biex tiġġieled id-diżinformazzjoni. Dan il-pjan kien rilevanti meta tfassal għall-ewwel darba, 
iżda mhuwiex komplet. L-implimentazzjoni tiegħu tinstab b’mod ġenerali fit-triq it-tajba, iżda 
għadha qed tiġi megħluba minn theddidiet emerġenti. Din hija l-konklużjoni ta’ rapport speċjali 
ppubblikat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). L-awdituri sabu li hija meħtieġa aktar 
koordinazzjoni fil-livell tal-UE, u li l-Istati Membri jeħtieġ li jżidu l-involviment tagħhom, 
pereżempju fis-sistema ta’ twissija rapida. Hemm ukoll il-ħtieġa għal titjib fil-monitoraġġ u fl-
obbligu ta’ rendikont tal-pjattaformi online, u għall-inklużjoni tad-diżinformazzjoni fi strateġija 
koerenti ta’ litteriżmu fil-media tal-UE, strateġija li attwalment hija nieqsa. 
 
“Kwalunkwe tentattiv biex tiġi mminata jew immanipulata opinjoni pubblika b’mod malizzjuż u 
intenzjonalment jirrappreżenta theddida serja għall-UE nnifisha. Fl-istess ħin, il-ġlieda kontra d-
diżinformazzjoni tirrappreżenta sfida kbira: jeħtieġ li l-UE tevita li tmur kontra l-valuri fundamentali 
tagħha stess, bħal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni, meta tkun qed tagħmel dan” qal Baudilio 
Tomé Muguruza, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-pjan ta’ 
azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni kien rilevanti meta tfassal, iżda għadu mhuwiex komplet. 
Aħna nirrakkomandaw li jenħtieġ li jiżdied ir-rispons tal-UE għad-diżinformazzjoni, u li l-
koordinazzjoni tiegħu tittejjeb.” 
 
Il-pjan ta’ azzjoni kontra d-diżinformazzjoni skatta żviluppi pożittivi, iżda ma laħaqx il-potenzjal fir-
rigward tal-wegħdiet kollha tiegħu, skont l-awdituri. Il-pjan kien fih miżuri rilevanti - pereżempju, it-
tneħħija u t-tnaqqis tal-viżibbiltà ta’ kontenut qarrieqi - iżda ma ġiex aġġornat jew irrieżaminat mill-
2018 ’il hawn, anke jekk it-tattiki, l-atturi u t-teknoloġija tad-diżinformazzjoni qed jevolvu b’mod 
kostanti. F’Diċembru 2020, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea, 
li jinkludi miżuri kontra d-diżinformazzjoni, mingħajr ma ċċarat eżattament kif dan huwa relatat mal-
pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni. L-awdituri wissew li l-fatt li jiġu segwiti objettivi 
simili permezz ta’ inizjattivi differenti jagħmel il-koordinazzjoni aktar kumplessa, u jżid ir-riskju ta’ 
ineffiċjenzi. 
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Il-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni ma kienx jinkludi wkoll arranġamenti komprensivi 
biex jiġi żgurat li r-rispons tal-UE jkun ikkoordinat tajjeb, effettiv u proporzjonat għat-tip kif ukoll 
għall-iskala tat-theddida. Waħda mill-miżuri strateġiċi tal-pjan ta’ azzjoni tal-UE kienet it-twaqqif ta’ 
sistema ta’ twissija rapida għall-koordinazzjoni tar-rispons u l-azzjonijiet konġunti fost l-Istati Membri, 
l-istituzzjonijiet tal-UE u organizzazzjonijiet oħra, bħan-NATO u l-G7. L-awdituri sabu li s-sistema 
ffaċilitat il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, iżda ma ġabitx magħha attribuzzjonijiet u rispons komuni u 
kkoordinati kif kien previst inizjalment. L-Istati Membri mhumiex qed jużawha sal-potenzjal sħiħ 
tagħha. 
 
L-awdituri analizzaw id-diviżjoni ta’ komunikazzjoni strateġika tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE) u t-tliet task forces StratCom tagħha - il-Lvant, il-Balkani tal-Punent u n-Nofsinhar - u 
sabu li dawn tejbu l-kapaċità tal-UE li tbassar u tirrispondi għad-diżinformazzjoni fil-pajjiżi ġirien. 
Madankollu, l-awdituri jqisu li l-mandati u r-riżorsi ta’ dawn it-task forces jenħtieġ li jiġu rrieżaminati 
fid-dawl ta’ theddidiet emerġenti ġodda. Il-bażi ta’ data EUvsDisinfo, li hija l-prodott prinċipali tat-
task force tal-Lvant, għenet biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar id-diżinformazzjoni Russa. 
Madankollu, l-awdituri jqajmu xi mistoqsijiet dwar l-indipendenza u l-iskop aħħari tagħha, billi jista’ 
jiġi pperċepit li tirrappreżenta l-pożizzjoni uffiċjali tal-UE. 
 
Il-pjan ta’ azzjoni tal-UE immira wkoll lis-settur privat u lis-soċjetà ċivili fil-ġlieda konġunta kontra d-
diżinformazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet kodiċi ta’ prattika għall-involviment ma’ 
pjattaformi online, li jikkonsisti minn miżuri volontarji. Pereżempju, matul l-istadji inizjali tal-
pandemija tal-COVID-19, il-kodiċi ta’ prattika wassal lill-pjattaformi biex jagħtu prominenza akbar lill-
informazzjoni minn sorsi awtorevoli. Dan kien approċċ pijunier. Iżda l-awdituri sabu li dan ma 
rnexxilux iżomm lill-pjattaformi online responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom, u jipperswadihom biex 
ikollhom rwol akbar fl-indirizzar attiv tad-diżinformazzjoni. L-għan taż-żieda fis-sensibilizzazzjoni u t-
titjib fir-reżiljenza soċjali ma ntlaħqux lanqas, qalu l-awdituri. Huma jenfasizzaw in-nuqqas ta’ 
strateġija għal-litteriżmu fil-media li tinkludi l-indirizzar tad-diżinformazzjoni, u l-frammentazzjoni tal-
politika u l-azzjonijiet biex tiżdied il-kapaċità tan-nies għal aċċess, fehim u interazzjoni mal-media u l-
komunikazzjonijiet. L-awdituri jaraw ukoll li hemm riskju li l-Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali, 
li għadu kif inħoloq, jista’ ma jilħaqx l-objettivi tiegħu. 
 
Informazzjoni ġenerali  
Ir-responsabbiltà għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni hija primarjament tal-Istati Membri. Ma 
hemm l-ebda qafas legali tal-UE li jirregola d-diżinformazzjoni minbarra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, li jittratta l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, u sensiela ta’ inizjattivi 
ta’ politika. 
Ir-Rapport Speċjali Nru 9/2021: “Id-diżinformazzjoni taffettwa lill-UE: qed tiġi indirizzata iżda mhux 
mitigata” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa. 
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